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AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Október 23. - a Köztársaság Napja Hat éve város Bábolna
(Tudósítás a 2. oldalon.)

Cikkünk a 3. oldalon.
Képünkön az idei év kitüntetettjei:
Erdélyi Dénes (Erdélyi Miklós fia), dr. Mátray Árpád,
dr. Bajomi Dániel (a Bábolna Bio Kft. ügyvezetõ igazgatója)

Birtalan Ferenc

Halottak napja, élõk napja
Gyújtanak-e gyertyát értünk az ÖRÖKLÉTÛEK?
Van-e ÉLÕK NAPJA?
Átutaznak-e a SEMMI VIZÉN letekinteni ránk?
Mi elmegyünk.
Mi megyünk, míg lábunkból kifogy a lépés,
míg van út NINCSEINK felé.
Elmegyünk, áldjuk az õszi
napfényt, ha esõ, ha köd, mert áldhatunk.
Fenyõág, krizantém, fagyöngy. És a mécsesek...
Reszketnek a léleknyi fények. Reszketünk.
Jönnek-e hozzánk így, szeretettel, lesz-e ki jöjjön,
lesz-e hová?
Hát óvjuk, tesszük szélvédett helyekre, lángjon, segítse
haza, segítse az éppen-élõt, mert minden mi van,
milliomodszor is újravirágzik innen, hol már nincs joga
a szónak, s csillagokra szóródnak a miértek.
Ezek a tisztaság percei.
Ma, itt, HALOTTAK NAPJA VAN.
Látjátok feleim... s voltunk bár Istentõl bármi távol,
itt reszketünk mind, miként a sok kis mécs világol,
...por és hamu...

20. jubileumi szupermaraton
Cikkünk a 21. oldalon.
Böröcz Sándor kerékpárral teljesítette a távot.

NYERGES BÉLA TEKE
EMLÉKVERSENY
Cikkünk a 23. oldalon.
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OKTÓBER 23-ÁN
Október 23-án városunkban is
megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Az ünnepség, az ’56-os emlékparkban a Himnusz hangjaival kezdõdött. Ezt követõen dr. Horváth Klára polgármester
ünnepi beszédét hallgathatták meg az
egybegyûltek. Polgármesterünk a hõsökrõl, akik életüket adták a szabadságért, s az akkori történelmi események üzenetérõl beszélt. Feltette a
kérdést: „Kié 1956? Kinek a forradalma? Nagy Imréé, aki nem árulta el a
forradalom ügyét, s lett annak mártír
miniszterelnöke? Angyal Istváné, a
barikádokra vörös zászlót tûzõ, a fegyveres ellenállás legutolsó kártyáit is
kijátszó, bátor szabadságharcosé? A
pesti srácoké és lányoké, a forradalom leghûségesebb harcosaié? A mûegyetemistáké, akik útnak indították
az eseményeket? A munkástanácsoké,
a forradalmi bizottságoké, amelyek a
legtökéletesebb demokráciát valósították meg, amely valaha létezett ebben az országban? Az anyáké, akiknek
néma, gyertyás tüntetése elõtt megnyílt a Vörös Hadsereg kordonja a Hõsök terén? A szülõké és a gyerekeké,
akik sohasem kapták vissza szerettei-
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ket, akik a hazáért adták oda életüket? Az emigránsoké, akik messzi országokban, távoli földrészeken egy
életen át nélkülözték az otthont?
Mindannyiuké! Az övék, akik hûek
maradtak a nemzet ügyéhez, s a legnagyobbat adták oda, amit ember adhat! Az életükkel fizettek a szabadságért és az igazságért. … 1956-nak
több üzenete is van. Soha nem szabad
megtörni! Soha nem szabad feladni!
Soha nem szabad beletörõdni abba,
hogy külsõ erõnek kiszolgáltatva, a választás szabadsága nélkül éljük le életünket! Emberré és magyarrá a megõrzött, vagy a visszaszerzett méltóság
tesz minket. Szüleink és nagyszüleink
generációja ezt tette értünk, ez az
ajándékuk, amit nem szabad hagynunk elveszni!”
A folytatásban Lukácsy Katalin
színmûvész, Béres Ferenc-díjas elõadómûvész „Rõt levelû ez az ország”
címû mûsorát nézhették és hallgathatták meg a jelenlévõk. A mûvésznõ
korabeli költõk - Tamási Lajos, Buda
Ferenc, Bartis Ferenc és Apati Miklós
-, saját maga által megzenésített verseit adta elõ.
A produkciót követõen koszorút
helyeztek el az 1956-os emléktáblánál Bábolna Város Önkormányzata, a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., az
IKR Zrt., a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete, az MSZP Bábolnai Szervezete, a FIDESZ Bábolnai
Szervezete, a Bábolnai Polgári Kör, a
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete, valamint a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat képviselõi.
Az ünneplõk útja az emlékparkból
a régi temetõbe vezetett, ahol az
1956-os hõsök emlékére állított kopjafánál helyezték el az emlékezés virágait.
T.S.

2009. november

3. oldal

www.btv.hu

Hat éve város Bábolna
Településünk hat évvel ezelõtt nyerte el a városi rangot.
Ez alkalomból Önkormányzatunk minden év októberében
ünnepséget rendez, melynek
keretében kitüntetéseket, elismeréseket adnak át, valamint kulturális programot
nézhetnek meg a jelenlévõk.
Így történt ez idén október 9én is, a Kamaraszínházban. A
rendezvényen elõször Balogh
József országgyûlési képviselõ, a Nyugat-dunántúli RFT
elnökének köszöntõjét hall-

zott itt. Balogh úr köszöntõjében nagyon optimistán tekint
városunk jövõje felé. Ezzel
kapcsolatban a következõket
mondta: „Bábolna nem elõször áll súlyos veszteségek
után talpra. Említeném a lótenyésztést, ami száz éven keresztül virágzott, aztán jött a
II. világháború, majd a mezõgazdaság korszerûsítése szó
szerint ezt elsöpörte. Akkor
jött egy mezõgazdasági szakember, aki más irányt vett, új
ötletekkel állt elõ, s ha lehet

Dr. Bajomi Dániel a Bábolna Bio Kft. ügyvezetõ igazgatója

Erdélyi Dénes, Erdélyi Miklós fia

gathatták meg a jelenlévõk. A
képviselõ úr beszédében
nagyra értékelte Bábolnát,
annak hírnevét, s méltatta
mindazokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel mindehhez hozzájárultak. Személyes kötõdése is van településünkhöz, hiszen 1993-95-ben
a Bábolnai Takarmányipari
Kft. fõkönyvelõjeként dolgo-

Steve Taylor Szabó pánsípmûvész

mondani, Bábolnát még híresebb és magasabb színvonalra
fejlesztette. Ha ez kétszer elõfordult egy ekkora település
életében, miért vonjam kétségbe, hogy ez harmadszor is
elõfordulhat?”
A köszöntõt követõen dr.
Horváth Klára polgármester
és Balogh József úr elismeréseket, kitüntetést adott át. Bábolna Város Képviselõ-testülete Bábolnáért Emlékérmet
adományozott a Bábolnai
Környezetbiológiai Központnak melyet Dr. Bajomi Dániel
ügyvezetõ igazgató úr vett át.
Posztumusz Bábolnáért Emlékérmet adományoztak Erdélyi Miklós részére. A díjat
fia, Erdélyi Dénes vehette át.
S végül, de nem utolsó sorban
Dr. Mátray Árpád eddigi tevékenységét és munkáját Bábolna Városáért kitüntetéssel
ismerte el Képviselõ-testületünk.
Az ünnepség további részében Steve Taylor Szabó pán-

Dr. Mátray Árpád

sípmûvész kápráztatta el elõadásával a közönséget. A mûvész Kõbányáról indult Szabó
Istvánként, és ugyanide tért
vissza Steve Taylor Szabóként.
Közben meghódította a világot hangszerével. Élt Svájcban, Amerikában, Svédországban, de mindig kõbányai
gyereknek tartotta magát.
2007-ben beválasztották a világ tíz legjobb pánsípmûvésze
közé! Ezen a hangszeren nem
is olyan könnyû játszani, mint
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gondolnánk. Errõl egy alkalommal a következõket nyilatkozta: „Olyan technikai feladatot jelent megszólaltatni
ezt a hangszert, mintha hegedûn kellene játszani egy húron egy ujjal.”
A koncertet követõen minden jelenlévõt állófogadásra
invitáltak a szervezõk, ahol a
finom falatok és italok mellett
ünneplõk és ünnepeltek egyaránt jól érezték magukat.
T. S.
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Az Idõsek Világnapján
Október 1. 1991 óta az Idõsek Világnapja. Ezen a napon világszerte köszöntik az idõsebb embereket, programokkal, ajándékokkal kedveskednek nekik.
Így történt ez városunkban is, hiszen a
tavalyi évhez hasonlóan, idén is a Szabadidõközpontba várta Önkormányzatunk Bábolna idõsebb lakosait október
1-jén egy kellemes estére. A program
elején Berkesné Szûcs Ágnes, a Bábolnai Alapgondozási Központ vezetõje,
majd dr. Horváth Klára köszöntötte a jelenlévõket. Beszédjének elején polgármesterünk egy vidéki nagyváros katolikus templomának bejáratánál olvasott
szöveget idézett: „Három éves korunkban úgy érezzük, apának mindig igaza
van. Iskolásként rádöbbenünk, hogy
apa sem tud mindent. Kamaszkorunkban szent meggyõzõdésünk, hogy apának semmiben sincs igaza. Ifjú családosként aztán rájövünk, hogy bizony
sok mindenben igaza volt. Meglett emberként pedig azon tûnõdünk, de jó
lenne, ha élne az apánk, s megkérdezhetnénk tõle, igazunk van-e?” A folytatásban, többek közt a következõk hangzottak el: „Mondják, arról ismerszik
meg egy ember, egy adott kor, társadalom, hogy hogyan bánik az idõseivel. A
bölcs, a tisztességes és alázatos ember
tudja, hogy idõseink, bölcs öregjeink
nélkül mi magunk sem lennénk. Tõlük
kaptuk az életet, tõlük kaptuk szellemi
és kulturális javainkat.” Végül egy ismeretlen szerzõ „Sajgó lélek” címû versét
hallhatták az egybegyûltek:

Mint a zivatarban elázott veréb,
Szív suttogja halkan: kell a segítség!
Aki egyedül él, nincsen támasza,
Minden kis segítség lehet vigasza.
Összefogtak ezért lelkes emberek,
Aki ilyet átélt, mind segítenek,
Mert embernek lenni nagyszerû dolog,
Tudnak segíteni, ettõl boldogok.
Egy kis figyelmesség ugye jól esik?
Nevük dicsértessék, akik ezt teszik.
A magára maradt idõs emberek
Szíveibe ballag egy kis szeretet.
Melegséget érez a szíve körül,
Gyönyörû az élet, lelke is örül.
Figyeljünk egymásra, amíg csak lehet,
A szeretet lángja gyújt reményeket.
Mert olyan a magány, mint a büntetés,
Az idõsek napján ezt ne érezzék.
Fájdalmak enyhülnek, szívek dobognak,
Örömbe vegyülhet sok szép gondolat.
Ez a néhány óra legyen kellemes,
Minden kedves szóra jól figyeljenek.
Az idõseinkrõl gondot viselünk,
Remegõ szívekbõl hálát lehelünk.
Addig él a remény, míg van szeretet,
Sok gyönyörû emlék szívekbe remeg,
Hisz tudjuk az élet örök szenvedés,
El ne engedjétek ma egymás kezét.
E különös napot Nektek szenteltük,
Itt szeretet ragyog, együtt érezzük.
Holnap mi is ilyen idõsek leszünk,
Kérjük a jó Istent, hogy legyen velünk!

Az Idõsek Világnapját megelõzõen, még szeptember végén,
kitûnõ hangulatú gulyáspartit rendeztek az Idõsek Klubjában
Dr. Horváth Klára köszöntõjét követõen a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei,
Csikó Teodóra és Takács Zoltán operett
és örökzöld slágerekkel szórakoztatták

idõsebb lakosainkat. A fergeteges és
lendületes elõadás megalapozta a hangulatot, s késõ estig táncoltak, mulatozT. S.
tak a jelenlévõk.

Osztálytalálkozó 20 év után
Október 10-én a Bástya Sörözõ külön termében találkoztak
azok, akik 20 évvel ez elõtt hagyták el a Bábolnai Általános Iskola padjait. A rendhagyó osztálytalálkozón szép számmal megjelentek az egykori tanárok is, így volt min nosztalgiázni. A rendezvény az egykori osztálytermi hangulatot megidézve a jelentéssel kezdõdött, majd a nebulók mára felnõtté érett tagjainak
egyike beszéddel köszöntötte az osztály megjelent tanárait. A
fõszervezõ Szilágyi Zsuzsanna elmondása szerint a valamikori
általános iskolai osztály tagjainak nagy része ma is Bábolnán él,
de van olyan is, aki Budapestre vagy épp Gyulára került. Az
egykori osztályfõnök Tóth Jánosné összességében jól tanuló és
összetartó csapatként emlékszik az osztálytalálkozó résztvevõire.
Nagy Attila István
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GYÖK
választások, 2009

Katalin-bbál

A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat

Bábolnán a Szabadidõközpontban
2009. november 28-án tartandó

2009. november 13-án
(péntek)

batyus bálra

választásokat rendez a Bábolnai
Általános Iskola aulájában.
A választáson 11-18 év közöttiek
szavazhatnak!
Gyere el és szavazz
az Általad támogatott jelöltekre!
GYÖK

BETLEHEM KÉSZÍTÕ
PÁLYÁZAT

Szeretettel meghívjuk

Hagyományainknak megfelelõen a bevétel
az óvodai és bölcsõdei csoportok részére
kerül átadásra.
Kezdés: 19 órától
A jegy ára 1.500 Ft/fõ
Elõzetes helyfoglalás:
– Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde
csoportjaiban, valamint az intézmény
369-030 telefonszámán
– Csillagné Mészáros Anita
Mindenkit szeretettel várunk!

JELZÁLOGHITELEK
Akár elõzetes költségek nélkül!

- végrehajtás kiváltása,

Idén is meghirdetjük
betlehem készítõ
pályázatunkat!
Várjuk minden olyan alkotó kedvû gyermek
és felnõtt munkáit, akik kedvet éreznek
betlehem készítéséhez.
A pályamunkákat
2008. december 9-11-ig
kérjük leadni a Városi
Könyvtárban,
nyitvatartási idõben.
Eredményhirdetés: 2008. december 18-án,
a Városunk Karácsonya rendezvényen

APEH és közüzemi
tartozás rendezése
- hitelkiváltás, összevonás
- építkezés, vásárlás,
szabadfelhasználás
- vállalati finanszírozás
INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS/

IDÕPONTEGYEZTETÉS:

Bõvebb információ: Török Sándor - 20/430-0703
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06-209-513-036
06-209-259-171
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tájékoztató a 2009. október 29-én tartott testületi ülésrõl
Az elsõ napirendi pontban az eddigi
szokásoknak megfelelõen beszámoló
hangzott el a két testületi ülés között lezajlott eseményekrõl, a lejárt határidejû
határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl. A bizottságok által hozott döntések közül kiemelendõ volt a
Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium
és Szakiskola megkeresése, amely intézmény a jövõben gimnáziumi formában is szeretné tovább folytatni az oktatást. Mind a kulturális bizottság, mind
pedig az ülésen résztvevõ önkormányzati képviselõk támogatásukról biztosították a mára már komoly elismertségnek örvendõ lovas szakképzõ iskola
kezdeményezését.
Szintén megemlítendõ a településfejlesztési bizottság által elõterjesztett, a
közeljövõben egész Bábolna területét
érintõ térfigyelõ kamerarendszer telepítésére vonatkozó döntés, amelynek elsõ
ütemében az önkormányzat épülete
mögött található nemrég létrehozott új
játszótér területének megfigyelésére
szolgáló kamerarendszer kiépítése fog
megvalósulni. A közeljövõben azonban
a város több pontján szeretne az önkormányzat megfigyelõ kamerákat elhelyezni, ezzel segítve a rendõrség munkáját a rongálások, vagy vagyon ellen elkövetett bûncselekmények elkövetõinek
kézre kerítésében.
Szintén az elsõ napirendi pontban
hangzott el a pénzügyi bizottság elõterjesztése, amely alapján a képviselõk,
úgy határoztak, hogy támogatják azt az
elképzelést, amely szerint Bábolna önkormányzata további pályázatot ad be a
már folyamatban lévõ, a város szívében
található egészségügyi központ épületének felújításával kapcsolatban. Az új pályázat megnyerése esetén tovább folyna
az épület belsõ felújítása.
Az elsõ napirendi pontban esett szó a
jövõben Bábolnán létesítendõ mentõállomásról. Mint arról már az elõzõ lapszámunkban is tájékoztatást adtunk, az
Országos Mentõszolgálat korábban
megkereste a város önkormányzatát azzal a szándékkal, hogy településünkön
mentõállomást szeretne létesíteni, abban az esetben, ha talál egy olyan megfelelõ területet, amely minden szempontból megfelel a mentõszolgálat elképzeléseinek és az adott telket az önkormányzat ingyen átadja az Országos
Mentõszolgálatnak. A mentõállomás létesítésének és mûködtetésének egyéb
költségei ezen túl teljes egészében az
Országos Mentõszolgálatot terhelnék. Az
elõzetes megállapodás szerint abban az
esetben, ha a terv mégsem valósulna
meg, vagy a létesített mentõállomás befejezné mûködését, az adott ingatlan

automatikusan visszakerülne az önkormányzat tulajdonába.
A megkeresésre a bábolnai önkormányzat korábban pozitívan reagált,
majd a település vezetése prezentálta
azokat a lehetséges helyszíneket, amelyeket fel tudná ajánlani a mentõállomás létesítésére. Végül a Víztorony és a
Jégeri utca sarkán található körülbelül
2 000 négyzetméteres telekre esett a választás.
A tervvel kapcsolatban lakossági
megkeresés érkezett írásban az önkormányzathoz, amelyben az egyik bábolnai lakos nehezményezi, hogy az említett területen szeretne mentõállomást
létesíteni az Országos Mentõszolgálat. A
lakossági bejelentés ellenére az önkormányzat úgy döntött, hogy az említett
területen szeretnék létrehozni a mentõállomást.
A második napirendi pontban a
2009. évi költségvetési rendelet módosítására került sor.
A harmadik napirendi pontban a
képviselõk egyhangúan elfogadták az
önkormányzat harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A negyedik napirendi pontban a helyi építményadó-rendeletet módosította
a képviselõ-testület. Az eddig érvényben
lévõ 900 forint/négyzetméteres építményadót az önkormányzat most egységesen 750 forint/négyzetméteres árra
korlátozta. Az új építményadó-rendelet
2010. január 1-jével lép majd hatályba.
Az ötödik napirendi pontban hatályon kívül helyezte az önkormányzat az
eddig érvényben lévõ elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendeletet.
A hatodik napirendi pontban a helyi
szociális rendelet módosítására került
sor a temetési segéllyel kapcsolatban.
Az önkormányzat jelenlegi döntése
alapján szélesítésre került a segélyben
részesülõk köre.
A hetedik napirendi pontban a 2010.
évi belsõ ellenõrzési tervet hagyta jóvá
Bábolna képviselõ-testülete.
A nyolcadik napirendi pontban a
Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna
Kft. beszámolója hangzott el. A napirendi pont tárgyalásán megjelent a kft. vezetõje, dr. Nagy Lehel Csaba igazgató fõorvos is, aki a korábbi bizottsági üléseken és a bábolnai önkormányzat testületi ülésén is bejelentette, hogy az általa
irányított cég csak abban az esetben
tudja jövõre is problémamentesen mûködtetni a járóbeteg szakellátást, ha a
város önkormányzata az eredeti tervekhez képes még további 10 millió forinttal toldja meg a bábolnai Kardirex támogatását. Az önkormányzat így jövõre

mintegy 22 millió forinttal járulna hozzá a Kft. mûködtetéséhez, szemben az
Országos Egészségbizotsítási Pénztár,
vagyis az OEP évi 13-14 millió forintos
hozzájárulásával. Dr. Nagy Lehel Csaba
elmondása szerint az egészségügyi központ éves mûködési költsége körülbelül
35-36 millió forint kiadást jelent a
Kardirex Kft.-nek, vagyis a cég teljes egészében az OEP, valamint a bábolnai önkormányzat finanszírozásából mûködne a jövõ évben.
Ezután a testületi ülésen hosszas vita alakult ki az egészségügyi központ vezetõje, illetve Bábolna képviselõi között.
Végül a testület úgy határozott, hogy a finanszírozás kérdését érdemben a következõ testületi ülésen fogja megvitatni, így a beszámoló elfogadásával kapcsolatban végül nem született döntés.
A kilencedik napirendi pontba az
alapellátásban résztvevõ egészségügyi
alkalmazottak - dr. Jankó Miklós Jenõ
háziorvos, dr. Fatán István háziorvos,
dr. Kiss Katalin gyermekorvos, dr. Vámos Gábor fogszakorvos, Hérics
Józsefné védõnõ, Lõrikné Nemes Mária
gyógyszerész – beszámolóit fogadta el a
képviselõ-testület.
A tizedik napirendi pontban a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezetének beszámolója hangzott el, amelyet a képviselõk egyhangúlag szavaztak
meg.
A tizenegyedik napirendi pontban a
Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató
Kft. alapító okiratának módosítására került sor, amit a cég telephelyének módosítása tett szükségessé.
A tizenkettedik napirendi pontban
többek között kihirdetésre került a Bábolnai Szabadidõközpont külsõ felújítására kiírt közbeszerzési pályázatának
gyõztese. Ennek értelmében az épület

nyílászáróinak cseréjét, az épület külsõ
falfelületének szigetelését, valamint festését, és az épület környékének rendbetételét a gyõri székhelyû VE-Pannon
Építõipari Kft. fogja elvégezni.
Szintén ebben a napirendi pontban
került kiírásra az egészségügyi központ
mintegy 20 millió forintos már megnyert pályázati összegével kapcsolatos
közbeszerzési pályázat. A 20 milliós pályázati összeget a város önkormányzata
anyagbeszerzésre nyerte el, amin új orvosi mûszereket és informatikai eszközöket szeretnének az Egészségügyi Központ számára biztosítani.
Az Egyebek napirendi pontban tájékoztatás hangzott el azzal kapcsolatban,
hogy a Rózsaerdei úton két bérelhetõ
szolgálati lakás üresedik meg a jövõben.
Amennyiben köztisztviselõ tart igényt a
bérleményre, akkor az önkormányzat
kedvezményes bérleti díjjal adja ki a lakásokat. Minden más esetben a lakásokat havi 36 ezer forintos áron lehet kibérelni, a rezsiköltség a bérlõt terheli.
Szintén az Egyebek napirendi pontban került kihirdetésre, hogy az önkormányzat épületének akadálymentesítésére kiírt pályázat sikeres lett.
Szintén ebben a napirendi pontban
határoztak meg új, emelt összegû pályázati önrészt a városközpont rehabilitációs pályázatával kapcsolatban.
A tanácskozás ezután zárt ülés keretében folytatódott, ahol elsõként az önkormányzat tulajdonában, valamint vagyonkezelésében lévõ-, illetve a Gyógyfürdõ Kft. tulajdonában lévõ földterületek bérbeadásáról döntött a képviselõtestület. A beérkezõ ajánlatok közül az
IKR Zrt. pályázatát találta a legmegfelelõbbnek a képviselõ-testület.
Nagy Attila István

Közmeghallgatás
Október 12-én a bábolnai önkormányzat épületének dísztermében tartotta meg
a szokásos évi közmeghallgatását a város vezetése. A szokásoknak megfelelõ volt a
lakossági résztvevõk aránya is, hiszen a kötelezõ meghívottakon kívül mindössze
ketten vettek részt a bábolnaiak közül a rendezvényen.
Elsõként Farkas Péter, a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. képviseletében számolt be, valamint válaszolt az elhangzott kérdésekre, a jövõ márciusban bevezetésre kerülõ új szemétgyûjtési rendszerrel kapcsolatban.
Ezután Benis Pál az Égáz-Dégáz Zrt. képviselõje tájékoztatta a közmeghallgatáson megjelenteket a szolgáltató vállalat tevékenységérõl.
A továbbiakban a Vízmû Zrt. kisbéri üzemvezetõje, Szabó Lajos számolt be cége
tevékenységérõl.
Szintén tájékoztatót adott a bábolnai önkormányzat tulajdonában lévõ Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. vezetõje Szakács Kornél is. Ekkor hangzott el a
lakossági résztvevõk részérõl is jó néhány kérdés a nyári idõszakban, a felhõszakadások miatt komoly problémákat mutató csapadékvíz elvezetõ rendszerrel kapcsoNagy Attila István
latosan.
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MEGÚJULÓ KAPCSOLAT
SIEGHARTSKIRCHENNEL
Ausztriai testvértelepülésünknek tavaly október óta Johann Höfinger úr
személyében új polgármestere van.
Josef Ungler úr betegsége miatt kérte
nyugdíjazását. A jelenlegi polgármester
alpolgármesterként, és korábban hoszszú évek óta képviselõként segítette
Sieghartskirchen igazgatását. Az utóbbi
években parlamenti néppárti képviselõként mélyebben is betekintése van a
közigazgatási, ill. politikai életbe.
Tevékenysége kezdetén több, már
megkezdett projektet kellett befejeznie,
majd egy kényszerû, hirtelen döntés
nagy feladatot rótt rá. A szép, de elavult
kiszolgáló épülettel rendelkezõ fürdõt
alakították át, bõvítették sikerrel, így
már az idei nyáron Sieghartskirchen és
környéke lakói élvezhették a strandolást, pihenést.
Sieghartskirchen lendületesen fejlõdik, új családi házak épülnek, sõt a
központban lévõ régi, elköltözött sportpálya helyére igényes lakóparkot építenek, mely kellemes környezetet nyújt
majd idõseknek (õk saját apartmanokban élnek, de szükség esetén gondozási, orvosi ellátást is kapnak), fiatal családoknak, sõt a Bécsbõl a nyári ill. hétvégi idõszakra kiutazóknak is (ezt
német nyelvterületen “második otthonnak” vagyis nyaralónak nevezik) Nagy
örömükre Sieghartskirchen lakossága,
az iskoláskorú gyerekekkel együtt így
növekszik.
Természetesen problémáik is adódtak. A nyári viharos idõjárás nemhogy
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megkímélte volna õket, hanem Alsóausztria tartomány legerõsebben sújtott
területévé váltak. Hatalmas anyagi
károk keletkeztek mind a magán házakban, mind a közterületeken (fák dõltek
ki, víz öntött el sok területet, utat mosott alá a lezúduló víz és sár, középületek sérültek meg, stb.). Ezek elhárítása
nagy feladatot jelentett az önkormányzatnak, de tartományi segítséggel sikerült mindent helyrehozni.
Az idegenforgalom és testvértelepülési kapcsolatok ápolására
Höfinger úr referenst jelölt ki, akivel
már felvettem a kapcsolatot. Településeink rendezvényeirõl rendszeresen tájékoztatjuk egymást, közösen is fogunk programokat szervezni. A kultúra,
mûvészet, zene, sport területén tudjuk
majd tovább bõvíteni együttmûködésünket. Korábbi közös tevékenységeinket, ismerettségeinket is felelevenítjük.
Remélem a bábolnai lakosok, szervezetek is szívesen bekapcsolódnak. Kérem
is ehhez tevékeny részvételüket, hisz
ezek az alkalmak az Önök, a mi érdekeinket szolgálják. Amennyiben konkrét
ötletük, kérésük van, kérem keressenek
meg, mert december elején személyesen is találkozom Barbara Kadlec-kel.
Nagy örömömre szolgált, Polgármester úr látogatása a Kukorica Fesztiválon,
hiszen ez egyértelmûen jelezte komoly
szándékukat kapcsolatunk megújítására.
A többi rajtunk múlik.
Bérci Károlyné

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 25/1999. (XII.13.) számú rendeletét a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. megkeresése alapján. A rendeletmódosítás szerint emelkedtek a szemétszállítás díjai Bábolnán.
A díjemelést követõen is elmondható, hogy Bábolnán minden edénytípus vonatkozásában olcsóbb a környékbeli településekhez képest (Ács, Nagyigmánd,
Komárom, Tárkány, Bana) a szemétszállítás. Az alábbiakban a 120 l-es edény
heti egyszeri ürítésének díja került összehasonlításra (az ár az ÁFA-t nem tartalmazza):
Méret Bábolna Ács
Bana
Komárom Nagyigmánd Tárkány
120 l
157 Ft
289 Ft 259 Ft 287 Ft
252 Ft
252 Ft
Megjegyzés: Bábolnán havi díj (670 Ft/edény/hó) van megállapítva a szemetes
edények ürítésére. Mivel más településeken ürítéseként számolják a szemétszállítási díjat, ezért a bábolnai havi díj néggyel került elosztásra, így jött ki a
120 l-es edény esetén a 157 Ft+ÁFA/edény/ürítés.

A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával támogatták a szervezetet.
A 2008. évben átutalt 746.632 forintot az alábbiakra fordítottuk:
• óvodai fektetõk vásárlása
• erdei tábor költségeihez hozzájárulás
• nyári tábor résztvevõinek támogatása
• Bábolnai Televízió eszköz-fejlesztése
Ezúton köszönöm a 2009. évi 462.747 Ft összegû támogatást
is, melynek felhasználásáról a kuratórium következõ ülésén
dönt.

2010. január 1-jétõl csökken
az építményadó mértéke Bábolnán
2009. október 29. napján Bábolna Város Önkormányzata
módosította a Helyi építményadóról szóló rendeletét. Az
önkormányzat hosszas elõkészítés után 900 Ft-ról 750 Ftra csökkentette 2010. január 1-jétõl az építményadó mértékét. A Képviselõ-testület az adócsökkentésnél szem
elõtt tartotta, hogy az adócsökkentés javít a gazdasági
válságban a vállalkozások versenyképességén, javítja a jövedelmezõséget és munkahelyeket õrizhet meg. Az adócsökkentés mértékének megállapításánál az elõbbi szempontok mellett az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megõrzését is figyelembe vette a Képviselõ-testület.

Az ÁNTSZ Komáromi-,, Kisbéri Kistérségi
Intézetének tájékoztatója az influenza vírus
terjedésének megakadályozására
Az ECDC (Európai Betegségmegelõzõ és Járványügyi
Központ) jelentése szerint 2009. április 24-én egy új
influenza A vírust azonosítottak, amely emberrõlemberre képes terjedni. A betegség 6-7 hét alatt elterjedt
a világ számos országában. Az eddigi klinikai megfigyelésekrõl publikált adatok szerint a tünetek túlnyomó
többsége enyhe, de súlyos lefolyású illetve halálozással
járó esetek is elõfordultak.

Az új vírusfertõzéssel szemben mindenki
fogékony!
A 2009/2010-es influenza szezonban számítani kell arra,
hogy a szezonális influenza vírusok mellett a pandémiás
(világjárványt okozó) influenza vírus is járványosan fog
terjedni.
Tünetek:
Magas láz, köhögés, fejfájás, izomfájdalmak és egyes
megfigyelések szerint hasmenés is kísérheti a fenti
tüneteket. Néha súlyos szövõdmények is elõfordulhatnak.
Megelõzés:
1. Védõoltás - Mivel ebben az idõszakban mind a két
vírus jelen van, ezért javasolt mind a két influenza elleni
védõoltás.
A védõoltások egyszerre, egy idõben, de különbözõ testtájékra adhatók be.
2. A tünetek észlelésekor a beteg ne menjen közösségbe,
gyakran mosson kezet, köhögni, tüsszenteni csak zsebkendõbe, és fontos a lakás gyakori szellõztetése.
A rizikócsoportba tartozó személyek térítésmentes
védõoltást igényelhetnek a háziorvosuknál.

Mindkét térítésmentes influenza elleni
védõoltással rendelkezik a háziorvos.

Dr. Jankó Miklós Jenõ
kuratóriumi elnök
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ÁNTSZ Komáromi-, Kisbéri Kistérségi Intézete
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Elment a mesterek mestere!
Aki emlékszik Dr. Burgert Róbert
szavajárására, az tudja, akit õ nem
ismert név szerint azt „mester„–nek
szólította.
Szakál Ferenc ismerten is mester
volt, a mesterek mestere.
Azon szerencsés emberek közé tartozom, aki 1973 óta ismertem õt.
Amikor a Bábolna Rt. zivataros idõszakában nyugdíjba vonult tudtuk,
hogy ennek az örökmozgó, mindig
aktív, tettre kész embernek büntetés
lesz az „otthon-üülés „
Munkatársaim rosszallása ellenére – amikor csak tehettem nyugdíjasként is visszahívtam dolgozni a Központi Gazdaságba – ezt sok fiatal
munkatársam csak évekkel késõbb értette meg.
A politikai csatározások jóvoltából 2000-ttõl családommal együtt a vállalkozók bonyolult életét éljük. Már az elsõ években, amikor a feladatok engedték – láttam, bõvülõ alkalmazotti csapatomban is nélkülözhetetlen egy Frici bácsi
A mi szakmai körünkben általános a tegezõdõ megszólítás – a tiszteletet nem csak magázással, önözéssel lehet valakinek megadni. Munkatársaimmal együtt úgy alakult, hogy soha nem vitt rá a lelkiismeret,
hogy Feri bácsit letegezzük.
Most, hogy eltávozott közülünk, veszem a bátorságot a tegezésre
Szóval Kedves Frici!
Munkatársaim és családom megrendüléssel fogadták halálhíredet!
Tudod, amikor idén tavasszal befejezted a kukoricavetést – láttuk, hogy
valami megváltozott. Az idén tavasszal mondtad elõször, - a hívásomra
válaszolva – megpróbáljuk. Korábban mindig csak annyit mondtál, ha
kerestelek, mikor jön értem, fõnök.
Ha valaki, Te nagyon jól tudod a veled kapcsolatos anekdotából könyvet lehetne írni, életed, ahogy munkatársaim fogalmazták, a szántóföldhöz kötõdött, a kórházba is a traktorból mentél.
Ki ne emlékezne arra, hogy részese voltál „a Munka Vörös Zászló
Érdemrendje„ kitüntetésben részesült kombájnos brigádnak , hányszor voltál a vetés mestere. Talán az országban nincs még egy állami
alkalmazott, aki 34 típusú kombájnt vezetett élete során
Szókimondó, igaz embernek ismertünk, elõtted soha nem volt lehetetlen. Hányszor jöttünk haza este a munkából, mert valamilyen mûszaki probléma megállásra kényszeríttet, és amikor reggel érted mentem
te már kint dolgoztál, mert este, éjjel kifundáltad, hogy oldd meg a mûszaki problémát, és kicsi mûhelyedben reggelre mindig megoldottad.
Tudtuk mindannyian, hogy társaságunknál végzett munkád milyen
hasznos, fiatal munkatársaim nem szégyelltek tõled tanácsot kérni.
Azt is tudtuk mindannyian, hogy a munka, a mindennapi kihívás meghosszabbítja életedet!
Hiányozni fog nekünk a csendes iróniád!
Hiányozni fog a megoldások furfangja!
Hiányozni fog a kritika, a tapasztalat, az egészséges irigység!
Hiányozni fog unokáimnak Frici bácsi – akinek a traktorban még cukorka is volt mindig.
Hiányod fogja õrizni emlékedet!
Egyet ígérek neked a túlélõk nevében: ha majd egyszer a bábolnai növénytermesztés dicsõség karácsonyfáját felállítják, az biztos, hogy te leszel rajta az egyik fenyõdísz!
Nyugodj békében!
Legyen neked könnyû az általad oly szeretett föld ...
Bernáth István és családja

FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az idei
évben is karácsonyi segélyt nyújt a kérelmezõk részére.
Nyugdíjasok, több gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelõk, illetve az egyéb szociálisan rászoruló bábolnai állandó lakosok igényelhetik ezt a támogatást.
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatalban, az Idõsek Otthonában (Arany J. u. 2.) és a Családsegítõ Szolgálat irodájában
(Zrínyi M. u. 15.) igényelhetõ.
A jelentkezési lapot és a kérelem elbírálásához szükséges jövedelem igazolásokat 2009. november 27-ig kell leadni a Polgármesteri Hivatalban.

A CSEPEREDÕK
NÉPTÁNCCSOPORT FELHÍVÁSA!
Kedves régi Cseperedõsök,
volt Táncosaink!
Néptánccsoportunk 2010. áprilisában rendezi meg 15 éves
jubileumi mûsorát, melynek keretében szeretnénk néhány régi
koreográfiát is elõadni. Ehhez kérjük a segítségeteket!
Aki szeretne résztvenni a mûsorban, ötleteivel segíteni, azt
szeretettel várjuk 2009. november 27-én (pénteken) 19 órakor,
a Szabadidõközpont színháztermében egy találkozóra, ahol
megbeszélnénk a részleteket.
Gyertek minél többen! Várunk benneteket!
Bors Erika, Török Sándor és a Cseperedõsök

FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosok!
A 2010-ben megrendezendõ XII. Kukorica Fesztivállal kapcsolatosan honlapunkon megjelentettünk egy topicot, ahol
2009. november 30-ig várjuk ötleteiket a rendezvénnyel kapcsolatban.
A topic elérhetõsége:
www.babolna.hu → Fórum (jobb oldali oszlopban) → Vélemények címszó alatt: XII. Kukorica Fesztivál.
Várjuk segítõ szándékú véleményeiket!
Török Sándor fõszervezõ

Figyelem!
2009. november 30-án, hétfõn
15 órától

DÍJTALAN JOGI TANÁCSADÁS LESZ
A BÁBOLNAI Alapszolgáltatási Központban(Zrínyi u. 15.).
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Figyelem!
2009.november 30-án, hétfõn, 16 órától

ingyenes pszichológiai tanácsadást
tart Horváth Tímea pszichológus a Bábolnai Családsegítõ és
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Gyermekjóléti Szolgálatnál (Zrínyi u. 15.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Postásaink köszöntése
Október 8-án, egy nappal a Postai Világnap elõtt, Dr. Horváth
Klára polgármesterasszony köszöntötte a bábolnai postahivatal
dolgozóit.
A Postai Világnap az Általános Postaegyesület, - amelyet késõbb
Egyetemes Postaegyesületnek neveztek el – megalakulásához köthetõ. Ennek az eseménynek a dátuma 1874. október 9-ére esett.
Erre emlékezünk minden év október 9-én a Postai Világnapon. Az
Általános Postaegyesületet eredetileg 22 ország alapította, amelyek

között ott volt Magyarország is. Az egyesület célja a nemzetközi
postaszolgálat tevékenységének összehangolása és továbbfejlesztése volt. Az intézménynek ma már több mint 160 ország a tagja.
Szabó Tamásné, - aki nem mellékesen már 25 éve a Magyar Posta dolgozója - a Bábolnai Posta vezetõje lapunknak elmondta, hogy
a hivatalban dolgozó eddigi 5 fõ létszáma továbbra sem változott.

Van viszont új kézbesítõ a „csapatban”. Egyébként a Bábolnai Posta forgalma az utóbbi egy évben nem hogy csökkent volna, hanem
ennek pont az ellenkezõje igaz. Egyre több cég továbbította és továbbítja küldeményeit postán keresztül. Meglepõ az az információ
is, amely szerint az elektronikus levelezés mindennapossá válása ellenére a postán feladott levelek száma nem változott.
Persze ma már semmi sincsen árukapcsolás nélkül. Régen az
egyik, ha nem a leghíresebb humorista még azon élcelõdött, hogy a
benzinkútnál kapni virágföldet. Az akkoriban még persze minden
volt csak megszokott nem. Ma már persze az. És hogy mi köze
mindennek a Bábolnai Postahivatalhoz? Ha már lassan vége az
õsznek és közeleg a Mikulás ünnep, no és a karácsony, akkor szaporodni fognak az ajándéktárgyak is a postahivatalban. Kapható
lesz itt a karácsonyfadísz, plüssállat, vagy a szemnek melegséget
adó gyertya és mécses is.
Nagy Attila István

9. oldal

Õszi virágtelepítés
Amint azt a közmondás tartja, aki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet. A város önkormányzata pedig szereti. Évek óta szokás
ugyanis az õsz beköszöntével virágot ültetni, méghozzá szép számmal. Most sem volt ez másképp. És hogy milyen fajta tövekrõl fakad majd üdítõ színfoltként virág? Arra csak a telepítésért felelõs
cég, a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. vezetõje, Szakács Kornél tudhatja csak igazán a választ. Az ügyvezetõ igazgató
pedig mondja is: árvácska a neve. Hogy miért épp a szomorúan
szép nevû virág? Mert ez az a növény, amely igazán jól bírja a hideget, na meg a havat, az egész telet. Merthogy az árvácska telelõ növény, amely az õszhöz hasonlatosan még egy alkalommal, tavasszal
is szirmot bont. Az elültetésre került árvácskák száma 5 ezer körül
mozog. Azért, hogy a virágok mindegyike a megfelelõ helyen és
idõben meg is gyökeresedjen, Bábolna településgazdája és az általa vezetett szorgos csapat, a közmunkások feleltek. Nagy Attila István

Friss horogra való az Ölbõi-ttóban
Az Ölbõ tavi Horgászegyesület vezetõsége rendszeresen gondoskodik a halállomány frissítésérõl. Legutóbb október 19-én jártunk a tónál, mikor is Balogh István
elnök úr invitált, hogy legyünk szemtanúi az újabb haltelepítésnek.
Egyébként az egyesület több tagja is rendszeresen jelen van, amikor az újonnan
érkezett állományt a vízbe engedik. A vezetõség is úgy gondolja: jó, ha minél többen
jelen vannak a telepítésnél, mert így nem érheti õket a nem megfelelõ mennyiség
és minõség vádja.
Az egyesület elnöke lapunk számára elmondta, hogy az utóbbi idõszak komoly
nehézségeket okozott a halak beszerzését illetõen. Az élõhal ára a tavalyi évhez képest jelentõsen emelkedett – tavasszal 815 forintért sikerült vásárolni -, ami azt
eredményezte, hogy eddig 15-20 mázsával kevesebb kerülhetett az Ölbõi-tóba. Most
õszre sikerült engedményeket kicsikarni az eladóktól: a jelenleg telepített 17,5 mázsa tükörpontyot 550 forintért vették mázsánként Császárról.
Eddig az év folyamán mintegy 80 mázsányi hal került a tóba. A vezetõség igyekezett változatossá tenni a tó halállományát. Került bele afrikai harcsa, pikkelyes
ponty, tükörponty, és szeretnének kis mennyiségben ragadozó halakat, valamint
amurt, kárászt, keszeget és dévért is telepíteni.
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A 2009. ESZTENDÕT A MAGYAR
NYELV ÉVÉNEK NYILVÁNÍTOTTÁK,
ugyanis 250 évvel ezelõtt született Kazinczy Ferenc író, költõ, mûfordító. Õ és
munkatársai – a nyelvújítók - sokat tettek anyanyelvünk megújításáért.
E havi rovatunkban emlékezzünk mi
is rá életének rövid bemutatásával, illetve a Fogságom naplója néhány szemelvényével.
Érsemlyénben született, l759. október 27-één nemesi családban Kazinczy
József és Bossányi Zsuzsanna gyermekeként. Elõbb anyai nagyapja, Bossányi
Ferenc házában tanult, majd Késmárkon, Sárospatakon alapozta meg nyelvtudását, mûveltségét. Elsõ könyvét (Magyar Ország Geographica... 1775) szégyenkezve osztotta szét záróvizsgáján
Sárospatakon. 1776-bban lefordítja Bessenyei György Der Amerikaner címû
mûvét. Elküldte a szerzõnek, akivel néhány levelet váltottak. 1777-bben jár elõször Bécsben, itt képzõmûvészeti tájékozottságát gyarapítja, megismerkedik
néhány íróval, közéleti személyiséggel.
Törvénygyakorlatát 1781–1782-bben
Eperjesen, majd 1782–1783-bban Pesten végzi. Itt alakul ki kapcsolata Ráday
Gedeonnal, a mûvelt, könyvgyûjtõ fõúrral, aki megismerteti a pesti színházi világgal, több íróval. 1784-ttõl szabadkõmûves. 1784–1786-bban zempléni és
abaúji aljegyzõ, majd Kassán Török Lajos gróf mellett iskolai felügyelõ, II. József modern, világi szellemû oktatási elveinek megvalósításáért küzd.
A Kassán töltött évek különösen jelentõsek pályája indulásában. A mûvelt
társaság, az ottani szalonélet, szerelmek, a széles körû ismeretségek ihletõi,
inspirálói lettek literátori munkásságának. Ekkor készül el Kayser német levélregénye nyomán átültetése a
Bácsmegyeynek öszveszedett levelei
(Kassa, 1789) és a Gessnernek
Idylliumi (Kassa, 1788). Az elõbbi a
szentimentális regény, az utóbbi a részletezõ, kifinomult és érzelmes természetábrázolás nyelvi megformálásával
vált mintaadóvá. 1788-bban Batsányi Jánossal és Baróti Szabó Dáviddal megalapítják a kassai Magyar Museumot (a folyóiratból 1792-iig nyolc szám jelenik
meg), de mivel Batsányi tudta nélkül átírta elõszavát, kiválik a társaságból, és
Orpheus néven új lapot alapít (1792-iig
ebbõl is nyolc szám jelent meg). 1791ben állásából elbocsátják, de a megyei
életben aktívan részt vesz, és intenzív
írói munkásságot folytat.

Megismeri Hajnóczy Józsefet, akit
mindvégig nagyon tisztel; az õ és
Szentmarjay József hatására belép a
Martinovics Társaságba; olvasta és terjesztette a Reformátorok Kátéját. 1794ben elfogják, elõbb halálra, majd bizonytalan idejû fogságra ítélik. Csaknem hét esztendeig volt börtönben Budán, Brünnben, Obrovicon, Kufsteinben és Munkácson. Fogsága idején is
szüntelenül olvasott, írt, fõként fordításain dolgozott. 1801-bben 2387 napi fogság után szabadul; töretlen lélekkel és
munkakedvvel kezdi meg új életét. Otthon azonban ellenséges légkör fogadja.
Börtönviselt múltját a család szégyenének tartják. Tetézi vétkeit, hogy fogsága
költségeiért utólag még fizetniük is kell.
Ki akarják forgatni jogos örökségébõl is,
fogsága elõtt félig megépült házát szétdúlják. 1804-bben sikerül új életet kezdenie. Feleségül veszi atyai jó barátja,
Török Lajos gróf leányát, Sophie-tt, aki
méltó társa lett hosszú, küzdelmekkel,
nélkülözésekkel teli életének. Kazinczy
45 éves ekkor, Sophie 29. Nagy erõfeszítésekkel felépítik otthonukat Széphalmon, hét gyermeket nevelnek fel, s Kazinczy fáradhatatlan energiával folytatja
sokoldalú, kultúraépítõ munkásságát.
1831. augusztus 23-áán fejezi be életét , azóta Széphalmon alussza örök álmát.

FOGSÁGOM NAPLÓJA

(részlet)
Kazinczy 1794. december 14-ei elfogatásának leírásával kezdi az események elbeszélését. Megrémült anyjának
azt ígéri, két héten belül hazatér. A két
hétbõl több mint hat és fél év lett. Anyja
regmeci házából Sátoraljaújhelyre vitték, onnan másnap Budára szállították
és több lefogott sorstársával együtt a ferencesek kolostorába zárták.
Buda [szerkesztés]
* 1794. december 19. – 1795. szeptember 26.
Amikor a számára kijelölt cellába lépett, „A lánc megcsördült lépésem alatt,
s elborzadtam. De egy perc alatt elmúlt
rettenésem; tudtam, hogy azt viselnem
kell.” Kihallgatások sora következett,
majd 1795. május 8-án a bírák elé állították és felolvasták halálos ítéletét. Fellebbezett, de egy héttel késõbb az ún.
Hétszemélyes Tábla helybenhagyta a
korábbi ítéletet. Néhány nappal késõbb
Martinovicson, Hajnóczyn, Laczkovicson,
Szentmarjayn és Sigrayn végrehajtották
a halálos ítéletet, az író tárgyilagos részletességgel beszámol a kivégzésekrõl.
Június 1-jén társaival együtt Kazinczyt is
elõvezetik, az elõjelek a lehetõ legroszszabbak: „Azt hittem, hogy én halok
meg.” Végül megmenekül, bizonytalan
idõre várfogságra ítélik.
Június 11-én átszállítják abba az ún.
gárdaházba, ahol korábban Martinovicsékat tartották fogva. Itt enyhült a bánásmód, látogatókat is fogadhattak. „Én
papirost hozaték, és tintát, reggeli há-

rom óta késõ estig szüntelen dolgoztam.
Bár mindjárt akkor írtam volna meg
szenvedésünk históriáját. Mint örvendek most [e sorok írásakor, 1828-ban],
hogy csak rövid jegyzéseimet is bírom.”
Augusztus elején Szentjóbi Szabó
Lászlót, Batsányi Jánost, Verseghy Ferencet több társukkal együtt útnak indították Kufstein felé, két hét múltán
újabb foglyokat indítottak Grazba, Kazinczyra azonban csak egy hónappal késõbb került sor. Szeptember 26-án üveges hintóban indultak útnak Brünn
(ma:Brno) felé. Útközben Pozsonyban
megnézték a várat és az országos vásárt.
1795. október 7-én érkeztek meg
Brünnbe, ahol Kazinczy a spielbergi vár
penészes, szellõzetlen, föld alatti börtönébe került. Naponta egyszer kaptak enni, akkor is keveset. „De elzárt ember
nem eszik sokat, s én nem mondhatnám, hogy ez a sanyargatás nagyon bántott volna. Az igazi szenvedés a léleké.”
A nélkülözések miatt az író megbetegedett, november végére már felkelni sem
tudott szalmazsákjáról. Mégis három
hét telt el, amíg végre egy emeleti tömlöcbe helyezték át, ahol saját költségére
élelmet és könyveket hozathatott. 1796
januárjában átszállították a Brünn melletti obroviczi „fenyítõházba”, vagyis közönséges börtönbe. A foglyok itt közös
sétákon néha találkozhattak, kopogtatással üzengettek egymásnak, de késõbb a kopogtatástól eltiltották õket.
„…minden mesterség, amellyel magányunk inségeinek örömet adánk, az én
találmányom volt; én segítettem ki társaimat a bajból, mikor elakadtak.”
1799. június 22-én az itteni kilenc magyar foglyot útnak indították Kufstein felé, ahova július 6-án éjfélkor érkeztek
meg.

tessenek. Indulás elõtt az író még megnézte azt a cellát, „hol Wesselényi 1790ig szenvede. Ablakából vad és nem szép
alakú hegyoldalra vala kinézés.”
Útközben
* 1800. június 30. – augusztus 25.
Az elsõ napot hajón tették meg az
Inn-folyón, útjukról az író néhány lelkesült, szép mondatban számol be: „Nem
képzelhetni, mely gyönyörûségek vártak
itt reánk. Hajónk nyílsebességgel repüle
le az Inn szélén álló, egyes fenyvek mellett; amott a szenvedés foka, s a gyönyörû hegyek, felettünk sáfrányszínben a
régen nem látott ég.” Másnap szekéren
folytatták az utat Salzburg és Linz felé,
útközben többször francia emigránsokkal találkoztak; július 20-án Prágába értek. Csak itt tudták meg és alig akarták
elhinni, hogy Magyarországon át szállítják õket. Kremsben hajóra szálltak és
július 26-án Pozsony alatt kötöttek ki.
„Kilépvén a hajóból, térdre estem,
megcsókolám ujjom hegyét, s a magyar
földre nyomám a csókot. Ölellek áldott
föld! te bírd hamvaimat egykor. Hála Istenimnek, hogy német földön nem haltam el, mint Szentjóbi Kufsteinban
1795. októb. és Aszalay Grécben 1796.”
Július 30-án a Margitszigeten voltak.
„Augusztus 10. Délre beérénk Tokajba.
A város összefutott látásunkra; tömve
vala a ház. Szállásunk a városházánál.”
Itt találkozott egyik húgával és
Bogdányban négy nappal késõbb anyjával is.

Kufstein

Kufstein (2006)
* 1799. július 6. – 1800. június 30.
„A várba négyszázötvenkét grádics
[lépcsõfok] viszen, ha jól jegyzé meg
Sulyovszky, s a status foglyai [államfoglyok] ott egy toronyban tartatnak, mely
tizenhárom rekeszeket foglal magában.” Pontos leírást kapunk a várbörtönrõl, a cellákról és a foglyok elhelyezésérõl. A magyar foglyok mellett egy
francia generálist, Napóleon rokonát is
itt tartják fogva. A rabság egyhangú napjait a titokban továbbított hírek segítik
oldani. Egy napon Kazinczy váratlanul
levelet kap anyjától: „Egyszerre rogytam
térdre, s ég felé emelém a papírost,
mint a misemondó az ostyát.” A francia
hadak közeledtének hírére 1800. június
30-án ismét útnak indítják õket, hogy
Pozsonyon és Pesten át Munkácsra vi-
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A munkácsi vár belsõ udvara
(2006)
Munkács
* 1800. augusztus 25. – 1801. június 28.
Augusztus 25-én éjjel érkeztek a
munkácsi várba, itt külön épületben
helyezték el õket. „Az új helyre általvitt
fogoly egy ideig meg nem szólal, mint az
új kalitkába zárt madár. Irtóztató dolog
emberek társaságából kikapattatni s
elevenen eltemettetni.” Munkácshoz
közel lakó anyjával Kazinczy titokban leveleket váltott, akitõl pénzt is kapott ennivalóra, amikor kellett. A szomszéd
cellákkal a kemencék kürtõjén át sikerült kapcsolatot teremtenie, és négy
rabtársának rendszeresen adott át ételt,
olykor bort is. Néha kiszökött cellájából,
de egy alkalommal rajtakapták. Ekkorra azonban már megérkezett a hír, hogy
a császár június 18-án jóváhagyta a szabadon bocsátását kérõ beadványt. 2387
napos fogsága 1801. június 28-án véget
ért.
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária
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„ A puszták népe a legjobb államalkotó elem”
Illyés Gyula

Jégermajori emlékek
Eszmélésem elsõ színhelye 1957-1968. között,
gyermekéveim meghatározó állomása Jéger
vagy Honvéd major volt. Bábolnához a legközelebb esõ külsõ puszta, négyszög alakú majorság,
az akkori 16-os tábla északi szélén, a Rózsaerdõ
alatti részen.
Három cselédépületben minden komfortot
nélkülözõ szoba, konyha, kamra helyiségbõl álló
lakásokban 20 család élt. A déli oldalon 13 lakás,
elõtte virágos, mögötte kis zöldséges kert, a mögött sufnik voltak a szén a tûzifa tárolására. Itt
voltak a baromfi- és nyúlólak is. A nyugati soron
6 lakás, mögötte 2 téglából épült sertésól, egyegy lakás számára. Mögötte családonként 100
négyszögöl konyhakert volt. Északon állt a borjúnevelõ, a karámokkal, majd a szérûskert. Ide
tartozott a góré, mázsaház, a kazlak és a betonsilók. A keleti oldalon lóistálló zárta be, továbbá
külön lakásban itt élt Szarka József családjával
és Horváth Ferenc kanász is.
A hatlakásos ház végén volt a kenyérsütõ kemence, ahová az asszonyok beosztották a kenyérsütés idejét. A fûtõanyag a kukorica kóró és
a rõzse volt. Itt helyezkedett el a szintén a közös
füstölõ is, ahol a disznóölés után konzerválták a
sonkát, szalonnát, kolbászt.
Mindkét lakóépület közepén állt egy vízcsap,
ahonnan vödrökkel hordták a vizet a lakók.
Ásott kút volt a disznóólak végén, az ellátás abból történt.
A 19 lakáshoz a házak végében két helyen
összesen 4 üléses közös WC volt. Bizony télen –
nyáron éjszaka-nappal több tíz métert meg kellett tenni a szükséget érzõ embereknek.
Az 1900-as évek eleji igazi cselédtelepülések
szerkezetére az is emlékeztetett, hogy a hatos
ház északi oldalán álló lakásban két szoba volt.
Az akkori idõben itt laktak az intézõk. Gyerekkoromban Sági István, majd Szomor Lajosék éltek itt. Késõbb apám, mint a borjúnevelõ brigád
vezetõje nem tartott igényt erre a privilégiumra.
Mindenki kapott a gazdaságtól 1200 négyszögöl szántóföldet , ahol kukoricát, babot, tököt
termeltek. A csöves kukoricát a padláson tárolták, a feljárók az épületek végén voltak. Egy veremsor is volt, ahol a krumplit, zöldségeket tárolták télire.
Közösségi, szolgáltatási, szórakozási helyiségek Bábolna közelségének köszönhetõen egyáltalán nem voltak. Iskolába, boltokba ügyintézésre a 16-os tábla közepén kb. két kilométert gyalog jártunk a mai Angyal-féle ház magasságában.
Templomba id. Szendi néni, az apám és én jártunk. De Szenteste sokan jöttek el az éjféli misére. Egyházadót is többen fizettek.
A major kanásza Csikóteleprõl jövet hajtotta
ki a kondához csapódott jégeri disznókat a szérûskertbe. Ilyenkor az állatok kiengedésére „hajt
a kanász disznókat” felkiáltásokkal szólították
fel egymást a lakók. A kanász is hangos ostordurrantásokkal jelezte megérkezését.
A téli reggelen felcsapódó tüzek jelezték a
disznóvágások idejét, ez ünnepnek számított,
sok gyerek ilyenkor nem ment iskolába. Ilyen
ünnep volt továbbá a bábolnai búcsú, és a tizedikei fizetésnap is. Hiába, a sok gyermek mellett
hamar elfogyott a havi apanázs.

Állami ünnepeink közül május 1-jére és augusztus 20-ra emlékszem úgy, hogy a gazdaság
rendezvényeire ünneplõbe öltözve sokan bementek Bábolnára.
Tárkányról járt ide gyümölcsöt árulni az ottani Karvaly család, többek között 1-2 forintért kilóját. De a konyhakertekben is volt 2-3 gyümölcsfa.
A 20 család békességben, nyugalomban élt általában. Tulajdonuk nem volt, nem volt irigység,
nem volt mire. Nem volt lopás a konyhakertekbõl, ólból, füstölõbõl, sehonnan. Egy komolyabb
veszekedésre emlékszem, két férfi között csak.
Az általában otthon lévõ asszonyok csak a gyerekek miatt kitört nézeteltérések miatt kaptak hajba, de rövid idõn belül a békesség helyreállt
mindkét oldalon.
Mi, gyerekek sokat játszottunk a szérûskertben, vagy ahogy hívtuk a „szürûben”. Jókat futballoztunk, akkor volt az Aranycsapat fénykora.
Bábolnának köszönhetõen is a major nem
volt egy szeparált hely egyáltalán. Gyakran jártak belföldi, sõt külföldi vendégek is az akkoriban korszerûnek számító mesterséges borjúnevelõbe. 1957-ben például ott járt J. Cedenbal az
akkori mongol pártfõtitkár is. Ott tébláboltam a
vendégek között, másnap láttam a Népszabadságban, - vagy Szabadnépben – már nem emlékszem pontosan, magamat a nagy vendég mellett.
De láttam az 1960-as római olimpia elõtt a Széplány nevû versenylovat is Jégerben. Ha az olimpián egy akadályt nem ver le, akkor ott bronzérmes
Kitágult a világ gyermeki szemeim elõtt amikor a Rózsaerdõ végébõl láttam a BudapestBécs vasútvonal hangyányi szerelvényeit az ácsinagyszentjánosi határban. A Pipaszár erdõbõl
jól lehetett látni a révkomáromi Szent András
templom dupla tornyait. De az már egy másik
ország volt.
Így 50 év távlatából visszatekintve – a teljesség igénye nélkül – emlékszem vissza az egykori
majorbeliekre: Sebestyén László, Zeke Ferenc,
Sárközi István, Horváth Imre. Szarka István,
Szarka Mihály, Árvai László, Bátisz György, Ladányi István, Szendi József, Zámbó Lajos, Szabó
Antal, Deáki Kálmán, Gerencsér Mihály,
Sándoriék, Makaró István, Takács József,
Szomor Lajos és családjaik.
40 éve költöztünk el Jégerbõl Azóta elõször
az idei Gazdanapokon kerestem emlékeket a régi Jégerrõl. Helyette ízléses, gazdag lakóparkot
találtam a Rózsaerdõ alatt, a szürûn is.
Csak egy utcanév, a Jégeri utca maradt meg
mementónak.
Köszönet érte!
Sárközy Attila Alsóörs
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A disznóölésrõl
Jönnek a téli hónapok. Valamikor apáink és
nagyapáink életében ennek az idõszaknak nagy
eseménye, szinte ünnepe volt a disznóölés. Különösen falun, pusztákon és a tanyákon volt az. Ez
egy olyan alkalom volt, ami összehozta az ismerõsöket, barátokat és a rokonságot is. Egyrészt maga
az összejövetel, egymás látása és közelsége is öröm
volt, másrészt az elkövetkezendõ esemény - maga
a disznóölés – is sok dolgos kezet várt, illetve kívánt.
A nap a reggeli koccintgatással kezdõdött.
Olyankor általában rövidet, vagyis pálinkát ittak a
háziak és a vendégek egyaránt. A pálinka természetesen nem a boltból való pancs volt, hanem a
ház kertjében termett gyümölcsbõl fõzetett, általában 51 fokos igazi nedû volt. Ezalatt a disznó –
amelyik az elõzõ este mát nem kapott vacsorát –
várta a kivégzõit. Ezek a magánházaknál tartott és
hizlalt állatok általában 6 hónapig híztak. A takarmányon kívül a házi ételmaradékot is felfalták, illetve hasznosították, és mint ilyenek elérték a 170180 kg súlyt is. Szokás volt, hogy egy ólban két hízót tartottak, ugyanis így jobban ettek, jobban pihentek, és jobban is híztak. A disznóhízlalás és
ölés arra volt hivatva, hogy a családnak egész évre
biztosítsa a zsír és húsellátását. Két hízó vágásával
ezt el is lehetett érni.
Mindezek után következett a fõ attrakció! Izmos férfiak négyen-öten ledöntötték a szerencsétlen állatot és egy hozzáértõ, az úgynevezett disznóölõ’’ az erre a célra rendszeresített késsel a hízót leszúrta. (Ma már ez nem így történik. A hízóval nem birkóznak, hanem az erre a célra rendszeresített pisztollyal az állatot elkábítják.) Ezután
jön a hízó megtisztítása, a pörzsölés és a mosás.
Korábban szalmával pörzsöltek, ma már – miután
a technika ide is belépett – gázzal.
A megperzselt és tisztára mosott állat feldarabolása, sonka, szalonna, majd a töltelékek, hurka,
kolbász, préssajt készítése igazi nagy szakértelmet
igényelt. Ez általában meg is volt. A ,,disznóölõ’’
bírta ezt a tudományt.
Az elvégzett munka után általában este jött a
nap fénypontja, a disznótor. Az összejött társaságnak ez volt az igazi ünnep. A friss pecsenye, a hurka, kolbász és a hozzájuk kapcsolódó italok biztosították a jókedvet.
Sajnos ez a hasznos és hangulatos esemény a
háztáji gazdálkodással együtt ma már eltûnõfélben
van. Kár érte!
Szakács Ferenc

A balatonszéplaki sátorozások emlékére
2009. szeptember 21-i keltezéssel bábolnai lakosok levéllel fordultak a Polgármesteri Hivatalhoz a
Bábolna Rt. tulajdonában volt széplaki üdülõ kapcsán.
A nyár folyamán Balatonon üdültek s meglátogatták a széplaki „kombináti” campinget is. A területen még
mindig tábla hirdeti a Bábolna Rt.-t, de az ingatlan elhanyagolt állapotban van.
A levelet követõen Hivatalunk nyomozni kezdett az ingatlan jelenlegi tulajdonosai iránt. A 778 m2
nagyságú ingatlan jelenleg 49 önkormányzat és gazdasági társaság tulajdonában áll.
Hogy ki és hogyan döntött arról, hogy az ingatlan ezen tulajdonosokhoz kerüljön, nem tudni. A tulajdonszerzések még 1996. illetve 2002-es dátummal vannak bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba. Ezt
követõen újabb tulajdonszerzések 2007-2008-ban. További információkat szerzünk be arra nézve, hogy
kerülhetne esetleg bábolnai civil szervezet, társaság tulajdonába ez az ingatlan.
Reméljük, hogy hamarosan újabb adatok állnak rendelkezésre, és akkor ismét tájékoztatjuk a bábolnai
lakosokat a széplaki ingatlannal kapcsolatban.
PH
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MÉNPARÁDÉ MARBACHBAN
Németország adott otthont annak a nagyszabású rendezvénynek, melyen Bábolna képviselte hazánkat. 2009. szeptember 27-én,
s október 3-án és 4-én ménparádét szerveztek Marbachban, ezen a
Baden-Würtenbergi tartományi helyen, melyet Németország legfõbb állami méneseként ismerhetünk.
A rendezvény fõ attrakciója a lovas programok tömkelegén túl a
vendég Magyarország szereplése volt. Látványos és színvonalas
program összeállítására Rombauer Tamást, a Magyarországi Arablótenyésztõk Egyesületének ügyvezetõjét kérték fel.
Marbachról tudni kell, hogy több mint 500 éves múlttal rendelkezik, így méltán a lótenyésztés egyik példaértékû helyszíne. Zömében arab telivérek, angol telivérek, feketeerdei hidegvérûek találhatók itt. Így nem véletlen, hogy a nagy múltú bábolnai Arab
Ménes révén mûködõ kapcsolat ápolásáról is szó van. A lovas hagyományokon túl a magyar néptánc is bekerült a programba, a Cseperedõk Néptánccsoport elõadásában.
Újév napjától egészen szilveszterig bezárólag szinte minden nap,
ill. hétvégén jelentõs lovas rendezvények, versenyek, szemlék, ménvizsga és számos egyéb program szolgálja a szakmai jellegû és vendégváró idegenforgalmi látványosságot. Ebbõl a leglátogatottabb a
ménparádé, mely három nap alatt közel 36 ezer nézõt csalogat erre a festõi helyszínre. A minden tekintetben praktikusan kialakított
épületek, istállók, a maximális rend és tisztaság, a hegy,- és dombvidék dús legelõi, s a hatalmas lelátóval szerelt bemutató- és
lovaspálya látványa szemet gyönyörködtetõ. A lószeretõ ember a
paradicsomban érezheti magát, amikor itt tartózkodik, de ajánlom
mindenkinek, akár egy turista úticélként sem mindennapi.
Közel 13 órás út után érkeztek meg a magyar vendégek
Marbachba, melynek során alkalma volt a magyar csapatnak összekovácsolódni. A hazafelé vezetõ út mindig rövidebb, tartja a mondás, csak 12 óra volt.
A ménparádé programja déli 12 órakor kezdõdött, a német precizitásnak megfelelõen, ahová a kiemelt vendégeket fogatokon
szállították be a stadionba. A rendezvényt fémjelezte a két fõvédnök a Baden-Würtenbergi tartományi miniszterelnök és a tartományi élelmezésügyi és mezõgazdasági miniszter.
Szinte otthon érezhette magát a résztvevõk többsége, tudniillik a
nyitókép a bábolnai lovas harsonás csoporttal indult, akik közösen
a Cseperedõkkel együtt érkeztek a nagyérdemû elé. A több ezres
nézõsereg óriási tapssal üdvözölte õket, akik nem fukarkodtak a
látvány biztosításában, s osztatlan sikert arattak. A magyar est keretén belül hasonló sikerük volt, mely során a házigazdák megtapasztalhatták a magyar vendégszeretetet. Ez alkalommal Prof.
Hecker Walter tartott elõadást az arab lovakról, azok jelentõségérõl a magyar és nemzetközi tenyésztésben, s az Európai Nemzeti
Ménesek kapcsolatáról, együttmûködésérõl. A házigazda képviseletében a ménesvezetõ Dr.Astrid von Felsen-Zerweck csak elismerõleg nyilatkozott a magyar résztvevõk teljesítményérõl, amelynek
a reklámkampány során is hangot adtak a médiákban. Számos újságcikk szólt, és szól a német-magyar közös parádéról, amelyrõl
összefoglaló filmanyag is készül. A napi sajtó tele volt magyar töltetû cikkekkel, amely reklámértéke felbecsülhetetlen. A bábolnai
résztvevõkön kívül a tatárszentgyörgyi Mészáros család varázsolt
„Puszta”-hangulatot Németország szívébe. A honfoglaláskori idõszakot Bíró Gábor vezette Csallóközi Lovasíjászok keltették életre,
a bemutató hangulatát Kürti Péter szilajdob bemutatója fokozta. A
házigazda Marbachi Ménes életképei, akár a bábolnai lovasok ugró showja, teljesen elvarázsolták a publikumot. A legapróbb
voltizsálótól kezdve a legnagyobb lovakig, a németországi és magyarországi programok határokat nem ismerve kápráztatták el a
nézõket, akik hatalmas ovációba törtek ki és minden egyes produkciót vastapssal díjaztak.
Három napon át, napi négy órán keresztül mintegy 36 ezer
szempár fogadta be a látványt. Több tízezer ember, több száz lovas
és ló ünnepe volt ez. Aki jelen volt és élõben tapasztalta e ménparádé minden pillanatát, büszke lehetett rá, hogy magyar, és kis hazánkat magyarként képviselhette e feledhetetlen rendezvényen.
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„Dunán innen – Dunán túl” Néptánctalálkozó Gála
magyarság hírét öregbíti határon innen és túl. Nem
csak hagyományõrzõ csoport, hanem egy nagy család.
Ünnepeken, jeles alkalmakkor összejönnek, összetartanak, egymást segítik jóban-rosszban. Kiemelkedõ a
szerepvállalásuk az anyanyelvi kultúra megõrzésében,
lelkes szószólói a magyar kultúra megmaradása és az
anyanyelvi oktatás fontosságának, az egy tömbben élõ,
peremvidékké vált részen ez az összetartás megmaradásuk záloga.

Október 17-én a Kamaraszínházban tartotta idei,
már hagyományosnak mondható kulturális rendezvényét a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete.
Ezúttal a jövõre 15. születésnapjára készülõ Cseperedõk Néptánccsoport és a felvidéki Zsérei Zsibrice
Hagyományõrzõ Csoport találkozójára, a közönség jelenlétében folytatott párbeszédére kerülhetett sor. Teljesen véletlenül tematikusra sikeredett a mûsor is,
melynek címe akár „Lakodalom, sokadalom…” is lehetett volna. Bízunk benne, hogy az élet ünnepe, a
lakzi, az egybekelés itt egy kicsit átvitt értelmet is nyert:
megfogalmazódott benne az összmagyarság összetartozásának vágya és törvényszerûsége. Hogy a nemzetrészek, melyeket a történelem viharai elválasztottak
egymástól: a közös nyelvi, szellemi, spirituális örökség
megõrzése révén együvé tartoznak, „míg a világ s egy
nap…”
A mûsort a zséreiek kezdték népdalcsokorral, a lányok-asszonyok karikázójával, majd a Cseperedõk legkisebbjei adták elõ kedves humorral és ügyeskedõ
tánclépésekkel Galgamenti Játszó és Lakodalmas címû
darabjukat, õket a középsõk és a nagyok Vasi táncai
követték.
Ez alkalommal adtuk át elsõ ízben az idén megalapított „ÉGIG ÉRÕ FA” Magyar Hagyományért Díjat és a
hozzájuk járó facsemetét, melyet a két fellépõ csoport
vihetett haza. A Zsérei Zsibrice Csoport Zoboralja és a

A Cseperedõk Néptánccsoport méltatásaként egy
verssor jut eszembe: „Ifjúság mint sólyommadár, addig él, míg szabadon jár.” Ahányszor meglátom ezt a
sokgenerációs fiatal csapatot, mindig gombóc van a
torkomban. Ahogy a kicsik belesimulnak a játékból a
táncokba, és ahogyan a középsõk és a nagyok egyenes
gerinccel járják, az ember azt érzi, hogy ezek a gyerekek, ezek az ifjak tudják, hol van a helyük. Tartásuk
van, és tudják honnan hová tart a „Tánc”. Ismerik a
gyökereiket és van jövõjük. Õk a jövõnk. Köszönjük az
együttes alapítójának és vezetõinek, hogy megismertetik ezt a világot a gyerekeinkkel és hogy annyi szép órával örvendeztetik meg a nézõiket, szerepet vállalnak
tágabb értelemben is a közösségépítésben.
A díjátadást követõen mutatták be vendégeink a
Zsérei Lakzit, melyben a leánykikérés humoros mozzanatait megható, hitelesen elõadott lánybúcsúztató

„ÉGIG ÉRÕ FA”

(Magyar Hagyományért) Díj
Az égig érõ fa, az Életfa átszövi a világmindenséget, megtestesíti minden élõ sorsát, hogy gyökerekbõl táplálkozva, egyenes törzset
növesztve az Ég, a megálmodott jövõ felé növekedjen, élete beteljesedjen. Ebben a sorsban osztozik az egész teremtett világegyetem,
a Föld, az emberiség, a népek (köztük a magyarság) és az egyes
ember is.
A magyar kulturális, spirituális, nyelvi, tudományos és történelmi hagyományok ápolása, továbbadása azért fontos, mert e közös
sorsnak, így a világegyetemnek fontos alkotórésze a magyarság:
csak vele együtt teljes a mindenség. És minden egyes embernek része a saját magyarsága: személyisége, élete, sorsa úgy lesz teljes,
ha ezt jóérzéssel tudja megélni.
A díjat a Rákóczi Szövetség nevében azoknak ítéljük oda minden évben, akiknek tiszteletünket szeretnénk kifejezni azért, mert életükben, életmûvükben ezt a teljességet látjuk. A díj mellé egy dísztáblát és egy facsemetét adunk át, melynek növekedése példázza, hogy mindenkinek van küldetése.
2009-ben a Zsérei Zsibrice Hagyományõrzõ Csoport a helyi, zoboraljai népi örökség felgyûjtéséért és ápolásáért, a hagyományoknak következõ generáció részére történõ átadásáért, a magyar nyelvû kultúra megõrzéséért, a hagyományos faluközösséget felelevenítõ közösségformáló és -megtartó tevékenységéért, felelõsségvállalásáért vehette át a díjat.
A bábolnai Cseperedõk Néptánccsoport az összmagyar népmûvészeti örökség, a hagyományok ápolásáért
és a fiatalabb generációnak történõ átadásáért, közösségformáló tevékenységéért, a szeretetteljes kulturális
és közösségi felelõsségvállalásért kapta meg a díjat.
Lejegyezte a díj alapítója:
Faragóné dr. Novadovszky Nóra
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követte, majd a násznép táncától és énekétõl telt meg
a kamaraterem.
A mûsor innentõl már önmagától alakult: közös
éneklésre hívták a zséreiek a színpadra a Cseperedõket
és invitálták a közönséget is a bekapcsolódásra. Kodály
Zoltán által Zsérén gyûjtött dalokat énekeltünk együtt,
és úgy érzem, ez a közös dal megformázta a közösség
fontosságát, az összetartozás és összetartás erejét ebben a mindenféle válságtól, de leginkább értékválságtól sújtott korszakban.
Az estet Maga Judit, a gímesi iskola igazgatójának
szívbemarkoló gondolatai zárták arról, hogy milyen
sokat jelent a peremvidékekre szorult magyarságnak
az anyaországiak odafigyelése, támogatása. Ezt mintegy megpecsételte Bors Erika ajándéka, aki Mátrai
Magdolna egyik míves munkáját adta át ajándékul
Bencz Ilonának, a zsérei csoport vezetõjének.
A mûsort követõen a szereplõket állófogadáson láttuk vendégül, ahol még sokat beszélgettünk, énekel-

tünk. Szép este volt, és úgy érzem, mi is sokat kaptunk: hiszen a lelki hídnak, mely összeköti a határ
mindkét oldalán élõ magyarokat, számunkra is jelentõsége van: a határon túliak példáját figyelve itthon is
meg kell tanulnunk azt, hogy elfogadjuk egymást, hogy
összetartsunk, csak így maradhatunk meg azoknak,
akiknek teremtettünk.
F-N
N-N
N

Az „ÉGIG ÉRÕ FA”
2009. október 17-én a Cseperedõk Néptánccsoport a Rákóczi Szövetség Bábolnai
Szervezetétõl megkapta az „Égig Érõ Fa”
díjat, egy tölgyfacsemetét. Nagy megtiszteltetés ez számunkra.
Páran a csoportból, november 2-án délután elültettük az Arborétumban.
Köszönjük a lehetõséget a Ménesbirtok
kft.-nek, és Lóth Józsefnek - aki segített nekünk-, hogy itt nevelkedhet a kis fa, reméljük nagyon sokáig!
Cseperedõk
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GÓLYABÁL=CSIKÓBÁL a PETTKÓBAN
Folytatódott a tavaly sikeresen
elkezdõdött Gólyabál a PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium 9.
évfolyamában.
A diákokkal közösen kitaláltuk,
hogy most a ”Csikóbál” nevet
kapja a rendezvény, ami illik a
még ”be nem tört” diákokra is.
A 35 fõs évfolyam tanulói lázasan készültek, és vidám hangulatban próbáltak esténként a
kollégiumban.
A „Rómeó és Júlia musicalt”
adták elõ, amit saját koreográfiájuk alapján állítottak színpadra.
Egy fiú csoport vidám jelenettel
szórakoztatta a megjelent iskolatársakat és tanárokat.
A mûsoros bemutatkozást követte a végzõs 12. évfolyam által
összeállított helytállás.

Tíz feladat várt a diákokra, amit
a véletlenszerûen kiválasztott
tanulóknak kellett megoldani.
1. „Sehallselát Dömötör” címû
dal közös elõadása
2. Ugrókötél és hullahopp karikával folyamatos mozgást végrehajtani.
3. Tejszínes virsli elfogyasztása
4. Disznó twister
5. Tojás szállítása térd között a
fészekbe
6. Lekváros kenyér evés bekötött szemmel
7. Kukoricaválogatás
8. Kisautó mozgatása orral
9. Lisztbe elrejtett szõlõcukor
megkeresése
10. Szívószállal pattogatott kukorica szállítása
A sok nevetéssel és bíztatással
kísért próbatételek után következett a

CSIKÓK
TÍZPARANCSOLATA.
1. A legfõbb parancsolat, hogy a
tizenkettedikeseknek mindig
igaza van!

2. Ha bárhol, bármikor összefutok egy tizenkettedikes királylyal, akkor hangosan és tisztelettudóan köszönök neki.
3. Létrehozunk egy alapítványt
a mindenkori tizenkettedikesek
költségének fizetésére.
4. Ha meglátom, hogy egy tizenkettedikesnek nehéz a táskája,
nyomja az évek alatt elgyötört
vállát, akkor leveszem róla a
terhet.
5. A gyakorlaton mindig elvégzem a tizenkettedikes helyett a
munkát egész évben.
6. Az ajtóban, a büfében, a boltban mindig magam elé engedem az idõsebbet, tiszteletem
jeléül.
7. Minden hétvégén hozok a tizenkettedikesnek sütit úgy,
hogy az egész osztálynak jusson.
Ha nem hoznék, akkor egyedül
szedem össze az összes csikket,
és nem beszélek vissza.
8. A tizenkettedikesek szobájában legalább ketten kétszer kitakarítunk.
9. Ha kell, akkor korlátlan öszszegû telefonná, kukává változom, hogy a szeretett tizenkettedikeseknek segíthessek.
10. Ha az imént felsoroltak bármelyikét megszegem, úgy automatikusan az elsõ parancsolat
lép életbe, vagyis a tizenkettedikesnek mindig igaza van!!!!
Az est hátralévõ részében disco
következett, ahol mindenki felszabadultan, és hangos énekléssel, fiatalos lendülettel táncolt.
Bízunk abban, hogy a közös
programok egyre jobban összehozzák a fiatalokat, és sokáig
emlegetni fogják az átélt élményeket.
Bierbauer Imréné
szaktanár
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A régi temetõ
táblájának avatása
2009. október 29-én, délután négy órakor kis ünnepség keretében avatták fel a régi temetõ fõbejáratánál elhelyezett táblát, melyen a temetõ térképét találhatjuk. Dr. Hor váth Klára polgármester köszöntõjében elismerõen szólt Böröcz Ferenc, helytörténeti
gyûjtõ kezdeményezésérõl, melynek eredményeként létrejöhetett
ez az utókor számára is fontos térkép. Ahogy az alkotó elmondta,
egy éves munkájának eredményeként minden parcellát tartalmaz
a tábla, viszont kiemelten a méneskatonák, fogathajtók, tanítók,
tábori lelkészek és helybeli plébánosok sírjai szerepelnek rajta.
Ter vei szerint szeretné teljessé tenni egy olyan listával, melyen
minden elhunyt neve szerepelne aszerint, hogy melyik parcellában nyugszik. Böröcz Ferenc köszönetét fejezte ki mindenkinek,
akik segítették munkájában, adatokat, forrásokat biztosítottak
számára, valamint az önkormányzatnak, hogy a kivitelezéshez
hozzájárultak. Az ünnepséget színesítette Veresné Szkocsek Mária szavalata, aki egy, az alkalomhoz illõ verset adott elõ, majd
polgármesterünk kis ajándékkal köszönte meg Feri bácsinak
munkáját, s reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is töretlen
lelkesedéssel és lendülettel kutatja Bábolna történelmét.
T. S.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 15. – Vasárnap
NOVEMBER 22. – Vasárnap
NOVEMBER 29. – Vasárnap
DECEMBER 6. – Vasárnap
DECEMBER 13. – Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra Úrvacsora
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:
Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266
Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 22. vasárnap 15 óra
Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu;
www.evangelikus.lap.hu; http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

Megemlékezés az aradi vértanúkról
Iskolánkban minden évben egy rövid ünnepség keretében emlékezünk szabadságharcunk hõs tábornokaira, illetve az elsõ felelõs
magyar kormány miniszterelnökére, Batthyány Lajosra .Ezek az
események az érzelmi, esztétikai és a hazafiságra nevelés fontos eszközei.
Idén a mûsor egy képzeletbeli múzeumi sétával indult, amelynek
keretében a résztvevõk a csatákról, egyéb eseményekrõl készült képek segítségével idézhették fel az elõzményeket. Ezt követõen a hõsök utolsó pillanatait idézték fel a szereplõk.
A díszlet a rajzszakkörösök munkája volt, a drámacsoport elõadását az énekkarosok és Suhayda Viola fuvolaszólója színesítette.
A megemlékezés utolsó szavai még sokáig itt csengenek fülünkben:
„ Édesapákat, nagyapákat, hazafiakat gyászol az ország.”
Veresné Szkocsek Mária

2009. NOVEMBER HÓNAPBAN
8-án vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 32. vasárnap
15-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 33. vasárnap
22-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Krisztus Király ünnepe
29-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Advent 1. vasárnapja
6-án vasárnap

DECEMBER
10.15 órakor szentmise
- Advent 2. vasárnapja

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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az óvodában
Új játékok az óvoda udvarán Koncert
Az õsz beköszöntével ismét ellátogatott intézmé-

A megújult óvodaépületünket október 8-án ünnepélyes kertetek között adtuk át, melyre meghívtuk a kivitelezõket is, megköszönve nekik, hogy rövid határidõvel, jó színvonalú, precíz munkát végeztek. Az óvodásaink kis mûsorral köszönték meg a kivitelezõknek,
hogy szépen felújított esztétikus épületbe tölthetik
mindennapjaikat.
A nyári intézményfelújítás kapcsán a pályázati öszszegbõl 1, 8 millió Ft-ot eszközbeszerzésre is fordíthattunk, melybõl udvarainkra 6 db új mozgásfejlesztõ
eszközt is vásároltunk. Nagyon örültünk a lehetõség-

nyünkbe a gyõri Zenedoboz együttes. Az óvoda tornatermében az évszakhoz illõ dalokat és megzenésített
verseket adtak elõ különbözõ hangszerek kíséretében.
Az énekek között több olyan is szerepelt, amit a kicsik és nagyok egyaránt ismertek, így szívesen kapcsolódtak be az elõadásba.
A koncert végén lehetõségük nyílt az apróságoknak
arra is, hogy kipróbálhassanak különbözõ hangszereket, így egy dal erejéig õk is az együttes tagjai lehettek.
A délelõtt kellemes hangulatban telt el, maradandó
élményt nyújtva a gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt. Mindezek mellett nagymértékben formálta az
óvodások zenei ízlését, amire a mindennapokban mi
óvónõk is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen helyi nevelési programunk egyik alappillére a mûvészetek eszközeivel történõ nevelés
Kériné Váradi Marianna óvónõ

nek mivel jelenleg egy EU szabvány elõírásainak megfelelõ mászóka van az udvarunkon, melyet 2008-ban
szintén pályázati támogatásból vásároltunk.
Az új játékok beszerzése és felállítása is megtörtént,
melyeket a gyerekek örömmel vettek birtokba. Köszönetet mondunk az Önkormányzat közmunkásainak,
az óvoda technikai dolgozóinak és a szülõknek, akik
segítettek a mászókák ütéscsillapító talajának elkészítésében, hogy a szabványnak megfelelõen vehessék
használatba gyermekeink.
Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

Ismét épült, szépült az óvoda
Október 8-án épületátadó-ünnepség keretében köszönte meg az óvoda vezetése a felújítást
végzõ cégnek a gyors és szakszerû munkát. Mint
ismeretes, a bábolnai önkormányzat mintegy 11
millió 300 ezer forintos pályázati pénzbõl újította
fel idén a Bábolnai Óvoda és Bölcsõde épületét.
Az épület-felújítás egyébként már évek óta
több ütemben, - természetesen a pénz meglététõl, avagy nem lététõl függõen - már évek óta tart.
Elõször kicserélésre kerültek a nyílászárók, majd
ennek befejeztével elkészült az épület ma is látható külsõ tatarozása is. Késõbb lehetõség nyílt a
gyermekmosdók felújítására, végül az idei esztendõben a közlekedõfolyosókat lambériával, valamint új járóburkolattal látták el. Ezzel egy idõben megtörtént a világításkorszerûsítés, valamint a bölcsõde épületében a fûtéskorszerûsítés is. Szintén az idei
pályázati pénzbõl sikerült kialakítani az épületegyüttes villámvédelmi rendszerét is. A foglalkozó helyiségekben is történt azonban változás, hiszen kicserélésre került az összes eddigi beépített szekrény.
Somogyiné Szabados Marianna felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatokat eredetileg természetesen a nyári idõszakra tervezték, azonban, mint a pályázati pénzek felhasználása esetében az általában szokásos, közbeszerzési pályázatot írtak ki. Az eljárás miatt azonban a munkálatok átcsúsztak
szeptemberre. Mint azt az intézmény vezetõje hangsúlyozta, a bábolnai illetõségû kivitelezõk annak
ellenére még szeptemberben befejezték a munkálatokat, hogy a közbeszerzési pályázatban a végsõ
határidõ október 31-e volt. A kivitelezõk azonban nem csak jól dolgozta, hanem az óvoda vezetõje szerint még más szakemberek szemével sem találni kivetni valót az elvégzett munkákban.
Nagy Attila István
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Ismét „megnyitotta
kapuit” az ovigaléria
A már több mint két éve mûködõ ovigaléria idõnként más és más gyûjteménnyel örvendezteti meg a
kisgyermekeket és az õket óvodába kísérõ szüleiket.
2009. október 1-jétõl Csicsatka Judit festményeiben
gyönyörködhetnek az érdeklõdõk. A megnyitó keretében az apróságok megcsodálták a képeket, s ezen kívül
az alkotó sok érdekes dolgot mesélt nekik a festészetrõl, s annak különbözõ technikáiról. Csicsatka Judit
munkásságáról a következõket mondta: „Nem tudom,
hogy igazából mûvészi szintnek lehet-e ezt nevezni, én
inkább hobby szinten festek, bár ez nézõpont kérdése.” 5-6 évvel ezelõtt kezdõdött, amikor „ajándékot
szerettem volna készíteni egy nagyon kedves ismerõsömnek és kitaláltam, hogy festek neki egy képet. Ez
akkor megtetszett az illetõnek és nekem is, s ettõl
kezdve, ha volt szabadidõm, készítettem egy-egy képet.
Imádom a narancsszíneket, a naplementét, s ezek sokszor visszaköszönnek a képeimen.” Tulajdonképpen
ezért is kérték meg õt, hogy állítsa ki képeit, hiszen amint azt Somogyiné Szabados Marianna óvodavezetõ
elmondta – alkotásainak színvilága õszi hangulatot is
áraszt, s ez most éppen aktuális. A gyermekek ígéretet
tettek a mûvésznõnek, hogy õk is készítenek képeket,
s ezeket meg is mutatják neki. Ki tudja, talán 15-20 év
múlva valaki éppen közülük állítja majd ki képeit az
T. S.
ovigalériában.
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A bábolnai természetbarát szakkör munkájáról
Idén is indult a Bábolnai Általános Iskolában természetbarát szakkör. Az idei évre
azt a célt tûztük ki, hogy iskolánk Madárbarát Iskolává váljon. Az MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) által meghirdetett Madárbarát Kert alprogramja a d’FFDMadárbarát iskolad’FFD.
Ez a program az év minden évszakában
más-más feladattal látja el a madarász szakkör kis létszámú, de lelkes tagjait. Az õsz és
a tél a madaraknak a költést követõ nyugalmi idõszak. Ilyenkor a legtöbb madarunk
délre költözik. Az itthon maradt madarainkról nekünk kell gondoskodnunk. Ilyenkor a legfõbb feladatunk az etetés és az itatás.
Szilvi néni vezetésével már elkészítettünk, illetve átalakítottunk két madáretetõt,
amelyet jószívû támogatóinktól kaptunk,
akiknek ezúttal is szeretnénk köszönetet
mondani. Az itatót is hamarosan látogathatják a szomjas madarak.
Komoly feladatunk lesz télen az itató és
az etetõ feltöltése, és tisztítása. Az etetéshez az alapanyag beszerzéséhez szeretnénk
a szülõk segítségét kérni, hogy támogassák

munkánkat napraforgómaggal, búzával
vagy bármilyen fajta madáreleséggel.
Ebben az idõszakban lesz kihelyezve az
odú, melybe tavaszra egy cinege párt várunk.
A kész munkát lefényképezzük és beküldjük az MME-nek, ahol ha mindent
rendben találnak, egy táblával tüntetik ki iskolánkat, a tábla azt fogja hirdetni, hogy a
Bábolnai Általános Iskolából madárbarát
iskola lett.
Patkó Noémi
8. b. osztályos tanuló (a szakkör tagja)

Bolyai matematika csapatverseny
A Bolyai matematika csapatversenyt 2004ben indították el elsõként Budapesten és környékén. Pár évvel késõbb elterjedt az egész országban.
Erre a versenyre a Bábolnai Általános Iskola idén is küldött 4 fõs csapatokat minden évfolyamról.
Csapatnevet kellet kitalálnunk. A mi nevünk a “Szuperek a negyediken” lett. Csapatunk tagjai:
Suhayda Viola, Patkó Eszter, Bakulár
Márk, Kráz Barnabás
A versenyre már év eleje óta készültünk
Ági néni segítségével. Egy pénteki napon sor
is került a versenyre. Nagy izgalommal utaztunk Tatára, a verseny helyszínére. Amikor
megérkeztünk, meg kellett keresnünk azt a
termet, ahol az évfolyamunk volt. A feladatlap
14 feladatot tartalmazott. Az elsõ 13-ban választani kellet A, B, C, D, E választási lehetõségek közül. A 14. feladat viszont kifejtõs volt,

Gõgösné Rovács Ágnes (jobbról)
felkészítõ tanár

Bakulár Márk, Kráz Barnabás, Patkó Eszter,
Suhayda Viola
amit szintén megoldottunk. Úgy éreztük,
hogy jól sikerült a megoldás, és ezért izgatottan vártuk az eredményeket.
Hétfõn már meg is tekinthettük az interneten, hogy hányadikak lettünk. Nagyon megörültünk amikor megtudtuk, hogy benne vagyunk az elsõ hatban.
Az eredményhirdetésen elõször minden
korosztályból a 4.,. 5.,. 6.. helyezést hirdették
ki, majd ezután az elsõ hármat. Végre a hatodik osztályosok kerültek sorra. Nagyon megörültünk amikor kihirdették, hogy a mi csapatunk lett az elsõ, így bejutottunk az országos
döntõbe, ami november 21-én lesz. Reméljük,
onnan is jó eredményekkel érkezünk haza.
Köszönjük Ági néninek, hogy segített a felkészülésben, hiszen csak így érhettük el ezt a
szép eredményt.
Patkó Eszter
6. a osztályos tanuló
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Olaszországban
jártunk

2009. október 12-20-ig hat bábolnai fiatal egy nemzetközi ifjúsági találkozón vett
részt a dél-olaszországi Lecce városában. A
bábolnai csapat tagjai Csillag Vivien,
Liszkai Nóra, Popovics Linda, Dorogi
György, Lengyel Bence jelenlegi és volt
gyermek önkormányzati tagok, valamint
jómagam voltunk. A házigazda olasz csoporton, illetve rajtunk kívül még három
nemzet fiataljai vettek részt (Ciprus, Románia, Szlovákia). A találkozó címe az európai érzés, az európai öntudat
(„Eurosenses”) volt. Ezzel a témával kapcsolatban vettünk részt a házigazdák által
szervezett különbözõ programokon. Az ötletgazdák céljai közt szerepelt az európai
különbségekre való rávilágítás, és az
együttmûködés fontosságának hangsúlyozása. A programok közül az interkulturális
estet szeretném kiemelni, ahol minden
nemzet ízelítõt nyújthatott a többiek számára saját kultúrájából, gasztronómiájából, szokásaiból. A hét folyamán megtekintettük a város nevezetességeit, valamint ellátogattunk két szép kikötõvárosba,
Gallipoliba és Otrantóba. A találkozó végén közösen egy filmet készítettünk a témával kapcsolatban, majd sok-sok tapasztalattal és élménnyel a hátunk mögött szomorú búcsút vettünk egymástól.
Az utolsó napokban már az a gondolat
merült fel bennünk, hogy milyen jó lenne
egy hasonló rendezvényt Bábolnán is megszervezni a jövõ nyárra. Megpróbálunk
mindent megtenni ennek érdekében.
Köszönjük szépen a Polgármesteri Hivatal segítségét, hogy támogatta utunkat és
eljuthattunk erre a csodálatos helyre. Mindenki nagyon jól érezte magát és reméljük,
hogy a régen is nagyon sikeres ifjúsági cserék rendszerébe újra be tudunk kapcsolódni!
Lengyel Dániel GYÖK polgármester
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ÕSZI TEADÁLUTÁN
AZ ISKOLÁBAN
„Itt van az õsz, itt van újra…”
Az õsz sok mindent jelképez az ember számára. Kinek a mulandóságot, a
búcsúzást a nyártól, kinek pedig a megnyugvást, a természet színeiben való
gyönyörködést.
A sokféle színes virágok, termések,
természetes anyagok arra késztetnek
bennünket, hogy mi is ezek felhasználásával gazdagítsuk és szebbé tegyük velük a közvetlen környezetünket.
A gyerekek örömmel vettek részt a
szeptember végén megrendezésre kerülõ teadélutánnal egybekötött kézmûves
foglalkozáson.
Száraz virágokból képeket szõttünk.
Csigaházakból és kagylókból szélharangot készítettek a gyerekek Tóth Zoltánné
tanárnõ segítségével.

BÕVÜLÕ ISKOLA – BÕVÜLÕ KÍNÁLAT
A 2009/2010. tanévet 151 fõvel kezdte meg a PettkóSzandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium.
Talán feltûnõ a Bábolnán élõknek, hogy eddig „szakiskola”
néven emlegették a Pettkó-Szandtner Tibor Lovasiskolát,
most pedig „szakképzõ” iskoláról hallhatnak, és olvashatnak.
Ennek oka, hogy a megváltozott név mögött megváltozott
az iskola képzési kínálata.

A szakképzés elsõ szakasza

A kilencedik évfolyamán általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik
évfolyamán a kötelezõ tanórai foglalkozások legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
Ezeken az évfolyamokon az új ismeretek átadása mellett
az iskola feladata az általános iskolai ismeretek rendszerezése, a gyengébb képességû tanulók felzárkóztatása is.
A tizedik évfolyam befejezése után a tanulók az iskola
szakképzési évfolyamaira léphetnek. jelentkezhetnek egy másik szakiskola szakképzési évfolyamára, és átléphetnek a gimnáziumi vagy szakközépiskolai képzésbe is.

A szakképzési évfolyamokra való
jelentkezés feltételei

A legkitartóbb munkát az apró dekorkavicsokból készített fa- és levélképek igényelték.
A dekorációk elkészültével következett a gyümölcs- és zöldteák kóstolgatása. Mindenki megízlelte a frissen szedett citromfû, és a szárított gyümölcsökbõl készített teák ízharmóniáját. Megbeszéltük ezek jótékony hatásait.
A gyerekeknek nem csak jó idõtöltést
jelentett ez a délután, de gazdagabbak
lettek az alkotás élményével, saját ötletek megvalósításával is. A jó hangulat,
az elkészült remekmûvek valóban közénk varázsolták az õsz színeit, kellemes hangulatát.
Lányi Szilvia
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Elõírt iskolai elõképzettség
Az iskolai rendszerû szakképzés (a továbbiakban: szakképzés) - jogszabályban meghatározottak szerint
• a tankötelezettség megszûnése után,
• az alapfokú iskolai végzettség megszerzését (nyolcadik
évfolyam sikeres elvégzését) követõen,
• a tizedik évfolyam befejezése után,
• a középiskola érettségi vizsgára felkészítõ utolsó évfolyamának befejezése után, vagy
• az érettségi vizsgát követõen készíthet fel szakmai vizsgára, illetve fogyatékosok esetén a munkába álláshoz, önálló
életkezdéshez szükséges ismeretekre.

A szakképesítés köre

Alap-sszakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít.
Részszakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel,
legalább egy munkakör ellátására képesít.
Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely
kötelezõen választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít.

Papírgyûjtés az iskolában
Az utolsó szép õszi napon , október 8-án
került sor a Bábolnai Általános Iskolában a
hagyományos papírgyûjtésre. Nagyon lelkesek
voltak a gyerekek és a szülõk ,akik kötegelve,
kiskocsikkal, autókkal hozták az összegyûjtött
újságpapírt , kartont.
A papírgyûjtésbõl származó pénz osztálypénz
lesz. Sajnos ebben az évben 1 kg papír ára

BÁBOLNAI FÓRUM

Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza,
hogy mely modulok/szakképesítés/részszakképesítés/elágazás
moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül
fel, újabb munkakör ellátására képesít.
A tíz éve alakult iskolában folyamatosan emelkedett a tanulólétszám.
A valamikori 72 fõrõl 151 fõre emelkedett a tanulólétszám
az iskolai rendszerû képzésben.
Évfolyamok
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam Lótartó-és lótenyésztõ
11. évfolyam Lovastúra vezetõ
12. évfolyam Lótartó-és lótenyésztõ

Létszám
37 fõ
27 fõ
41 fõ
12 fõ
34 fõ

A bõvülõ kínálathoz tartozik, hogy már az idei tanévtõl képeznek Lovastúra vezetõket nappali rendszerû és felnõttképzés keretében.
Itt a jelentkezés feltétele a megszerzett érettségi bizonyítvány, és alapvetõ lovaglási képességek megléte.
A jövõ tanévtõl, amennyiben a tárgyi és személyi feltételek
biztosítottak lesznek, beindul az országos beiskolázású lovas
gimnáziumi képzés. Ennek beindítása komoly kihívást jelent
az iskolavezetés számára, és a szakmai színvonal fenntartására.
A megnövekedett létszám miatt került sor a kollégiumi férõhelyek bõvítésére is, amely a régi Állategészségügyi labor helyén kapott helyet.
Ebben az épületben 40 fõ elhelyezésére van lehetõség,
azonkívül két nagyméretû tanterem, klubhelyiség és nevelõi
szobák kialakítására került sor.

Kapcsolatrendszer bõvülése

Magyarországi Egyetem ApáMár az idei tanévben a Nyugat-M
czai Csere János karával közösen a „Rekreáció szervezés és
egészségfejlesztés” szakán LOVASSZERVEZÕ szakirányon
nappali képzésben 11 fõ hallgató érkezett az intézménybe.
Szeptembertõl bizonyos tantárgyak oktatása itt történik.
Levelezõ tagozaton további 50-60 fõ várható.
Az iskola széleskörû külföldi partnerkapcsolatot folytat,
ahol a tanulók nyelvtudása mellett fontos a szakmai ismeretek bõvítése is.
• Elsõként kiemelkedõ a négy éve tartó angol kapcsolat.
Newmarketben az angol lovasélet központjában a
Shadwelli birtokon 8 tanuló tölt el egy évet a Dubai sejk és kereskedelmi miniszter birtokán.
• Két éve 6 hónapot töltenek a norvég diákok az iskolában,
a felkészült szaktanárok angolul oktatják a szakmai ismereteket.
• A Leonardó program keretében 15 fõ diák fog tanulni
Norvégiában, Csehországban, Szlovákiában.
A fenntartó Bábolna Shagya Közhasznú Alapítvány és annak kuratóriuma az iskolavezetéssel közösen keresik a korszerû képzési formákat, igazodva az új Szakképzési Törvény
elvárásaihoz.
Ehhez kívánok a tanulók nevében is sok sikert
Bierbauer Imréné szaktanár
lényegesen kevesebb lett, mint az elmúlt évben
volt.
Az összegyûjtött papír mennyisége18643 kg.
A legtöbb papírt alsó tagozaton a 4. b osztály
gyûjtötte, összesen 2150 kg-ot, a felsõ tagozaton
a 8. c osztály , 1618 kg-ot.
Köszönöm a szülõk részvételét, segítõ támogatását a tanulók és a pedagógusok nevében.
Tóth Zoltánné osztályfõnöki
munkaközösség vezetõ
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Óvodások szünidei matinéja
Mint a korábbi években, idén is az õszi
iskolai szünetben – október 27-én – szervezte meg Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka azt a sportdélelõttöt, ahová a
környezõ települések – Bana, Nagyigmánd,
Tárkány – és Bábolna óvodásait hívta meg
néhány órás felhõtlen, felszabadult kikapcsolódásra.
Az átöltözést követõen a gyermeksereg
hamar birtokba vette a sportcsarnok küzdõterét. A szertárból elõkerültek a gumilabdák, ugrálókötelek, a kicsiknek való sporteszközök. Kötetlen játékkal, ismerkedéssel
telt a délelõtt elsõ része, majd közös zenés
tornával folytatták Kozma Ágnes vezényletével a bemelegítést. Sor és ügyességi játékok következtek, melyeket ezúttal a banai
óvó nénik állítottak össze és bonyolítottak

le. Verseny volt ez a javából! Az ovisok
gyorsan megértették a gyakorlatok lényegét, és azokat nagy ügyességgel hajtották
végre. Természetesen mindenkit gyõztesnek
kiáltottak ki a végén.
A nagyigmándi óvodások is készültek.
Az óvó nénik vezényletével zenés gyakorlatokat mutattak be, a többieket is mozgásra
serkentve.
A nap slágere idén is a kötélhúzás volt.
Húzták kicsik, nagyok, lányok, fiúk, még a
szülõk és óvónénik is beszálltak az erõpróbába.
A délelõtt befejezéseként meglepetésként egy kis édesség várta az apróságokat.
A rendezvény nem valósulhatott volna
meg támogatók nélkül. Ezúttal a Reál Manna Diszkont, a Tempó Tours Kft., Kozma
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PÁLYÁZAT
Idén 20. alkalommal kerül megrendezésre
Bábolnán december 5-één
a FIDESZ szervezésében

a MIKULÁS ÜNNEPSÉG.
Ennek alkalmából a MIKULÁS pályázatot hirdet
mindazok számára akik az elmúlt évek során
fényképet, videót készítettek látogatásáról.
A beérkezett fényképekbõl kiállítást rendezünk.
Négy elsõ helyezettet díjaz a MIKULÁS:
I. kategória: Én és a Mikulás
II. kategória: A legmeghatóbb jelenet
III. kategória: Közönség díj. (az ünnepség
résztvevõi szavazhatnak)
IV. kategória: A videó felvételekbõl vetítést rendezünk és a legsikeresebbet a zsûri döntése
alapján díjazzuk.
Díjak: Kategóriánként 1 db DVD lejátszó
A képek személyesen leadhatók:
- Kuti Erikának
- a mozi büféjében nyitvatartási idõ alatt
- vagy elektronikus úton elküldhetõk
a szallaszan@freemail.hu címre.
Leadási határidõ: november 28-áán 20 óra
A kiállítás megtekinthetõ a Mozi elõcsarnokában
december 4-tõl.
Eredményhirdetés: december 5-én a Mikulás
ünnepség keretében.
Egyéb felvilágosítás kérhetõ minden nap 16-tól
19 óráig a 06 70/22 88 679 telefonszámon.
Csak azokat a pályázatokat tudjuk értékelni,
amelyek a FIDESZ rendezvényén készültek.

Ágnes, Baranyai Magdolna, Skuba István, a
Misztótfalusi Nyomdaipari Kft., valamint a
Bábolnai Általános Iskola és Szilágyi Ágnes
járultak hozzá az ovisok szünidei matinéjához.

VIII. TÉLI TEREMLABDARÚGÓ
TORNA BÁBOLNÁN
Bábolna Városi Sportcsarnok ismételten megrendezi a Téli
Labdarúgó Tornát, melyen helyi és vidéki csapatok is részt vehetnek. A tornán részt vehetnek amatõr vagy egyesületi játékosok is.
Kezdési idõpont: 2009. december 6., 9 óra (vasárnap)
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok
Jelentkezési határidõ: 2009. november 30. (hétfõ)
Jelentkezés és bõvebb információ:
Szilágyi Ágnes 06-30/417-92-36
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

III. Ovis Mikulás Kupa
Bábolnai Városi Sportcsarnokban
Szeretettel várjuk a kupára az ovis csapatokat. Jó
szórakozási lehetõséget, valamint meglepetést nyújtunk
számotokra.
Kezdési idõpont: 2009. december 5. (szombat)
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok
Jelentkezési határidõ: 2009. november 30. (hétfõ)
Bõvebb információ: Szilágyi Ágnes 06-30/417-92-36
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„MINI BB” FUTÓVERSENY –

közvetlenül a szupermaraton elõtt bábolnai sikerrel
A Bécs – Pozsony - Budapest Szupermaraton
harmadik napi – Gyõr - Tata távjához kapcsolódva október 21-én, kedden immár tizenegyedik
alkalommal rendezték meg a „Mini B-B”-t –
Bõny - Bábolna egyéni és váltó futóversenyt -,
melynek célja a szupermaraton betétszámaként,
annak közvetlen elõzményeként a futás, azon
keresztül az atlétika népszerûsítése.
A rajtra 10 órakor került sor a bõnyi faluközpontban. Innét a futók Bana érintésével 8800
méter megtétele után Bábolnán, a posta mellett
értek célba. A váltófutásban a résztvevõk a közel kilenc kilométert 1100 méteres szakaszokban teljesíthették.
Idén rekordszámú résztvevõvel büszkélkedhettek a szervezõk. Dr. Muraközi Lászlótól, Bõny polgármesterétõl, a verseny fõszervezõjétõl
megtudtuk, hogy nyolc diák-, hat felnõtt csapat és tizenegy egyéni versenyzõ teljesítette
a távot. Eredetileg nyolcfõs diákcsapatok
számára szánták a megmérettetést, de olyan
nagy volt az érdeklõdés, hogy ma már felnõtt váltók és egyéni futók számára is lehetõséget biztosítanak. A verseny rendszeres
résztvevõje a „Gyõr-Moson-Sopron megyei
Közéleti Váltó”, valamint a bõnyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat váltója, akik „Fekete sasok” néven szerepeltek.
Természetesen városunk általános iskolájának tanulói is részt vettek a versenyen, mi
Gonda Gergõ, Sallai András, Németh Levente,
több, ezúttal a legszebb éremmel a nyakuk- Nyitrai Bernadett, Tornyos Fanni, Gõgösné Rovács
ban térhettek haza: megnyerték a diákvál- Ágnes (testnevelõ), Suhayda Viola, Kozma Péter
tót.
(testnevelõ), Csillag Máté, Hédl Alexandra

Schirilla György ‘56-os emlékfutása
2009. október 14-én Mosonmagyaróvárról indult
Schirilla György ’56-os emlékfutása az egészséges társadalomért. A rendezvény legfõbb célja az ’56-os forradalom és szabadságharc sportszerû ünneplése. A forradalom tragikus eseményei kötõdnek a futás két városához: Mosonmagyaróváron és Salgótarjánban
együttesen több száz áldozatot követelt az ‘56-os sortûz.
A sportember országos méretû és hírû futása érintette városunkat is. Bábolna Bana felõli határában a
vendéget sportszeretõ általános iskolások népes csoportja fogadta testnevelõikkel. Rövid üdvözlés és ismerkedés után dr. Horváth Klára polgármester felkötötte városunk emlékszalagját arra a bodza-kopjafára,
amire mind az 56, Schirilla György által érintett település is hasonló emlékszalagot kötött.
Ezután a diákok csatlakoztak a futóhoz, és mintegy
négy kilométeren keresztül kísérték a sportolót egészen a település Nagyigmánd felõli határáig. A program
végeztével minden résztvevõ dedikált emléklapot kapott Schirilla Györgytõl, akit az idei emlékfutáson több
ezren kísértek az érintett településeken.
Az 580 kilométer megtételét követõen a sportember
október 23-án érte el futása végállomását, Salgótarjánt,
ahol a szalagokkal feldíszített kopjafát az utcai futóverseny megnyitásakor adta át a város vezetõjének.
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KISBÁBOLNA EREDMÉNYES
SZEZONZÁRÓJA
Szeptember 19-én került megrendezésre az elsõ
kisbábolnai megyei díjugrató verseny. A hosszas
elõkészület meghozta a gyümölcsét, több mint 170
startot vezényeltek le probléma mentesen. 7
versenyszámban mérhették össze a lovasok tudásukat,
kezdõ lovasoktól az A1-es kategóriáig (ami 130-135 cm
magas akadályokat jelent). A Kisbábolna Lovas Klub
versenyzõi is megállták a helyüket,
közülük említeném
Tornyos Fannit, aki
kezdõ lovas kategóriában az elsõ
helyet szerezte meg,
Gerber Attila kezdõ
ló versenyszámban
a 4. helyezést érte el,
míg Budai Andrea és
Kiss Zsófia a B1 nyitott számban hibátlanul teljesített. A
hazai pályának nem csak elõnyei, hátrányai is vannak,
így volt, akinek kevésbé sikerült a verseny, ám a hangulat kiváló volt. A versenyzõk is pozitívan nyilatkoztak a
kisbábolnai versenyrõl, hiszen a megyében nem sok
ilyen igényesen megrendezett fordulóval találkozhatunk. Az itthoni lovasokat nagyban támogatná az,
ha még több bábolnai lakos látogatná ezeket a
versenyeket, és bíztató szavakkal támogatná
„gyerekeinket”.
Ezután egy hosszabb szünet után Kisbéren rendezték meg a Komárom – Esztergom megyei döntõt,
ahol a Kisbábolna Lovas Klub tagjai lenyûgözték a
bírókat. Kétség sem fér hozzá, nem véletlenül kapták a
dícsérõ szavakat, mert a rossz idõ ellenére kupákat és
érmeket hozhattak haza eredményes szereplésük által.
Budai Andrea, Nagy Viktória és Szedlacsek Dóra is
dobogóra állhatott. Kezdõ lovas kategóriában Budai
Andrea a 2. helyezést érte el mind a versenyen mind a
megyei bajnokságban. Mellette Nagy Viktória léphetett
a dobogó 3.fokára. A kezdõ ló összetett megyei bajnokságban Budai Andrea az 1., Szedlacsek Dóra a 2.
helyen végzett. Úgy vélem méltó hírnevét viszik a lovas
klubbnak. Úgy vélem Bábolnán belül is újra virágozhatna ez a sportág, mint ahogyan az jó pár évvel
ezelõtt volt.
Mint az elõzõ évben már sokadik alkalommal rendeztek edzõtábort. Hirtelen ötletbõl egy jól kivitelezett
tábort tudtak „összeütni”. A hangulat mint mindig fergeteges volt. Reggeltõl délutánig folytak az oktatások
szerdától egészen szombatig. Mindenki hasznos tanácsokkal hagyta el a lovas klubbot, amit késõbb majd
Szedlacsek Dóra
tudnak hasznosítani.
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20. jubileumi Bécs - Pozsony - Budapest Szupermaraton
Október 19-én a bécsi Prater elõl rajtolt a
20. Bécs – Pozsony – Budapest Szupermaraton. A verseny Ausztriában 18, Szlovákiában
9, Magyarországon 17 településen haladt keresztül. Az elsõ napon Pozsonyig 92 km, majd
Pozsony és Gyõr között 84, Gyõrtõl Tatáig 64,
Tata és Budakeszi között 60, az ötödik napon
pedig egy félmaratoni – Budakeszi – Budapest
– várt a mezõnyre, így aki célba ért, 321 km-t
teljesített. A távot a hagyományoknak megfelelõen nemcsak egyéniben, hanem váltóban,
kerékpárral és görkorcsolyával is teljesíteni
lehetett.
Évek óta a szupermaraton résztvevõi között van a Bajnokok csapata, melyben olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakosok, kenusok kaptak helyet. Augusztusban éppen a vizes sportág képviselõinek kezdeményezésére
rendezték meg az elsõ Bécs – Budapest kajakkenu és evezõs teljesítménytúrát. Idén a

A Bécs – Pozsony - Budapest Szupermaraton kapcsolódó programjaként Dr. Völner Pál
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke kerékpáros stafétát kezdeményezett. A
váltó lényege, hogy a verseny útvonalával
érintett megyék vezetõi kerékpáron csatlakoztak a résztvevõkhöz. Komárom-Esztergom megyét dr. Hidas János, közgyûlési alelnök képviselte, aki a három megye vezetõi közül a leghosszabb, mintegy 75 kilométeres szakaszt teljesítette.
Bábolnai útján dr. Horváth Klára polgármester kerékpáron, lovasiskolások és az ovi-

gyengénlátók nemcsak tandemkerékpáron,
hanem futva is teljesíthették a távot.
Bábolnán a korábbi évek hagyományaihoz
híven Szilágyi Ágnes és segítõi várták gyümölcscsel, üdítõvel, frissítõvel a fáradt maratonistákat, ezúttal új helyszínen, a kaszinó
épületével szemben, a ménesbirtok fõbejáratánál. Óvodások és általános iskolások buzdították a szupermaraton áthaladó résztvevõit.
A 20 éves verseny szervezõi meglepetéssel készültek: köszöntötték a helyszínen tartózkodó
20 éves hölgyet, Szedlacsek Dórát, aki ennek
emlékére szalagot kapott a szervezõktõl.
Még egy különlegessége volt a jubileumi
maratonnak: a verseny történetében most elõször fordult elõ, hogy bábolnai résztvevõt üdvözölhettünk a népes mezõnyben. Böröcz
Sándort nagyon sokan ismerik városunkban,
hiszen tõsgyökeres bábolnai. Korábban a
sporthoz nem volt komolyabb kötõdése, most

mégis nekivágott a hosszú távnak kerékpárján. Talán kevesen tudják, hogy elmúlt évben
májtranszplantációs mûtéten esett át. Amikor
ez év januárjában hazajött a kórházból, kezelõorvosa tanácsára intenzíven elkezdett mozogni. Rövidebb-hosszabb sétákkal kezdte,
majd májusban biciklire pattant. A transzplantációs klinika aztán felajánlott számára
egy komolyabb kerékpárt, mellyel már hoszszabb távokat is bevállalt, immár tudatos felkészülésként a szupermaratonra. Kitartásának, élni akarásának köszönhetõen október
19-én õ is ott állt Bécsben a rajtnál, és teljesítette a több mint 300 kilométeres távot. Mint
mondta, óriási élmény volt számára olimpai,
világ és Európa bajnok sportolókkal részt venni egy ilyen rendezvényen, ahol ismeretségeket és barátságokat kötött. Elárulta jövõ évre
vonatkozó tervét: futva szeretné megtenni
ugyanezt a távot a Bécs – Pozsony – Budapest
Szupermaratonon.

Megyei kilométerek kerékpáron
foci növendékei pedig futva csatlakoztak a
stafétához. Útját rövid idõre megszakítva a
közgyûlés alelnöke településünkön eszmecserét folytatott polgármesterünkkel, majd megtekintette a Polgármesteri Hivatal környékén
immár elkészült beruházást. Elismerõen nyilatkozott a parkolóról és az uniós elvárásoknak megfelelõ játszótérrõl.
A látogatás végén közösen útnak indultak
Nagyigmánd felé. A szupermaraton bábolnai
frissítõállomásán egy kis üdítõt vételeztek,
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majd dr. Horváth Klára polgármester kerékpáros kíséretében az igmándi határig kerekeztek.
A szervezõk és a résztvevõ megyei elnökök,
alelnök szerint az „ELNÖKI VÁLTÓ”, hasonlóan a szupermaratonhoz és más kapcsolódó rendezvényeihez, nagyban hozzájárult a
nemzetek közötti barátság, továbbá az osztrák
– szlovák - magyar kapcsolatok erõsítéséhez, a
sport, valamint az egészséges életmód népszerûsítéséhez.
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LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
- ,,nem akar menni az a fránya szekér’’

A hónap elsõ vasárnapján labdarúgóink Etére látogattak abban
a reményben, hogy kiköszörülik a
csorbát, egy apró kis gyõzelemmel önbizalmat öntenek magukba. Azonban hidegzuhanyként ért
mindenkit, hogy mindjárt az elsõ
percben gólt kapott a csapat. Aztán az eteiek lehengereltek minket. Ráadásul Ollé István edzõt is
eltiltották mindennemû sportszakmai tevékenységétõl, így a
kispadtól legalább 20 méterre
kell lennie. Ete SE – Bábolna SE
5 : 1 (3 : 0)
Aztán hazai pálya, újabb bizonyítási lehetõség a Lábatlan
együttese ellen. Egész jól fociztak
a fiúk, a meccs elején legalább
három gólhelyzet is adódott. Az
elsõ húsz percben mezõnyfölényben játszottak focistáink. Aztán
két játékosunkat – Szabó Richárdot és Pint Tamást – kiállította a
játékvezetõ. Kilenc emberrel csapatunk szó szerint megküzdött a
gyõzelemért, szinte a padlóról álltak fel, és ismét Márkus József

két gólja juttatta gyõzelemhez a
csapatot. Bábolna SE – Lábatlan
ESE 2 : 1 (1 : 5).
A következõ meccs igazi presztízsmérkõzésnek ígérkezett. Legényeink a szomszédvárba,
Banára látogattak, akik igencsak
jól szerepelnek a bajnokságban.
Habár hazai pályán – Banán –
kissé gyengébbek az eredményeik, mint idegenben, Bábolna ellen
mindenképp bizonyítani akartak.
Persze a mieink is, hiszen egy idegenbeli gyõzelem mindig sokat
érhet. Aztán egy jó iramú, a nézõk számára is élvezetes találkozó
kerekedett ki a kétszer negyvenöt
perc alatt. Mindkét csapat komolyan vette a mérkõzést, és a játékosok is sportszerûen viselkedtek. Nekünk állt a meccs, kétszer
is sikerült megszerezni a vezetést,
már-már úgy tûnt, a végsõ gyõzelem is a mienk, amikor egy védelmi hiba következtében az utolsó
percekben kiegyenlített a Bana
együttese. Banai KSK – Bábolna
SE 2 : 2 (0 : 7).

Ismét hazai mérkõzéssel folytatódott a bajnokság. A tabella
második helyezettje, a Tokod gárdája látogatott Bábolnára. Jól
kezdõdött számunkra a mérkõzés, hiszen az elsõ félidõben tizenegyeshez jutottunk, amit sajnos Horváth Miklós nem tudott
értékesíteni. Több gólhelyzetünk
is kimaradt, aztán még ebben a
játékrészben megszereztük a vezetést Ollé István góljával. Ekkor
egész tetszetõsen, jól játszott a
csapat, mégis kiegyenlített az ellenfél. A második félidõre már elfáradt együttesünk, és rengeteg
hibával játszott. Pontatlan paszszok, gyenge irányítójáték jellemezte a mérkõzést. Aztán jött
Márkus, aki Ollé beadásából
megszerezte a vezetést. Sajnos a
meccs utolsó perceiben tizenhét
méterrõl rúghatott az ellenfél
szabadrúgást, amit nem hibáztak
el. Bábolna SE – Tokod SE 2 : 2
(5 : 1)

Teke - BSE a csúcson
NB II-es tekecsapatunk az elsõ négy fordulót
követõen két verességgel és két gyõzelemmel,
50%-os teljesítménnyel az ötödik helyen várta a
folytatást.
Az ötödik fordulóban Nyergesújfaluba látogattak tekéseink. A Zoltek SE csapata tavaly még
egy osztállyal feljebb, az NB I-ben szerepelt. A
két együttes annak ellenére, hogy bajnoki mérkõzésen még nem találkozott egymással, jól ismeri
egymást. Több barátságos meccset játszottak már
különbözõ kupákban, melyeknek mindegyikét a
bábolnaiak nyerték. A papírforma mégis a hazaiak mellett szólt, de ezt játékosaink ezúttal felborították. Kirobbanó formát nyújtottak, melyhez
hozzájárult Morvai Gábor visszatérése is. Ezen a
találkozón játékosaink teljesítménye az 550 fa körül mozgott.
Zoltek SE – Bábolna SE 1 : 7 (3153 : 3282)
A BSE játékosai: Torma József (558 fa, pf),
Morvai Gábor (532 fa, pf ), Barányi Ferenc (548
fa, pf), ifj. Körmendi Imre (546 fa, pf), Balom
Sándor (548 fa, pf), Körmendi Zoltán (550 fa).
Hatodik fordulóban tekézõink hazai pályán az
Olajos csapatát fogadták. Annak ellenére, hogy
az ellenfél a tabellán jóval hátrébb helyezkedett
el, a két csapat közt mindössze két pont különbség volt. Izgalmas, szoros meccset vívott egymás-

sal a két együttes, melynek kimenetele az utolsó
pillanatokig kétesélyes volt. Játékosaink azonban
állták az idegõrlõ küzdelmet, és begyûjtötték a
hazai pontokat. A szerzett csapatpontok aránya
eldöntetlen volt, a több nyert szett döntötte el a
mérkõzés sorsát.
Bábolna SE – Olajos TK 5 : 3 (2942 : 2891)
A Bábolna SE játékosai: Torma József (511 fa,
pf), Barányi Ferenc (480 fa), Balom Sándor (502
fa, pf), Körmendi Imre (505 fa, pf), Skuba Zoltán
(457 fa), Körmendi Zoltán (487 fa).
A hetedik fordulóban aztán ismét szenzációs
siker született Dorogon. A tabella második helyét
birtokló tekéseink a kilencedik helyezett otthonába látogattak. Ismét jóval ötszáz fa feletti teljesítményeket produkáltak játékosaink. Remek teljesítménnyel, több mint száz fa különbséggel verték
ellenfelüket, mellyel a tabella elsõ fokára léphettek. Errõl talán még álmodni sem mertek, mégis
valósággá vált, és mindamellet, hogy kitûnõ
sportteljesítmény, még kimondani is jó: Bábolna
SE tekecsapata az NB II nyugati csoportjának elsõ helyén áll.
A Bábolna SE játékosai: Torma József (506
fa, pf), Morvai Gábor (538 fa, pf), Körmendi Imre (546 fa, pf), Barányi Ferenc (501 fa), Balom
Sándor (557 fa, pf), Körmendi Zoltán (527 fa).
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eddig csak egy vereség
Az ácsi kemény meccs után
kézilabdás lányaink Lábatlanra látogattak, amely azon kevés helyszínek egyike, ahol
nem teremben, hanem kinti
aszfaltos pályán játszanak. Ettõl rendszerint tart a csapat,
de ezúttal nem volt ok a félelemre. A lányok biztosan
játszva, a mérkõzés irányítását
és a vezetést végig kézben
tartva a többi csapathoz képest nagyobb arányú gyõzelmet arattak. Lábatlan – Bábolna: 16-26.
Immár sorozatban a harmadik idegenbeli és egyben a legnehezebbnek ígérkezõ mérkõzés következett Tatabányán a
Vulkán ellen. A rutinos játékosokkal teletûzdelt hazaiakkal szemben bizony nem volt
egyszerû lépést tartani. Az elsõ félidõben már hat góllal is
vezetett az ellenfél, de a félidõre sikerült két gólra lefaragni a hátrányt. A második
félidõben is öt gól elõnyhöz
jutott már a Vulkán együttese,
de lányaink innen is fel tudtak
állni, mi több, két alkalommal
is megszerezték a vezetést. A
végjáték aztán vérbeli küzdelmet hozott, melyet a felek
döntetlennel zártak. Vulkán –
Bábolna: 22 : 22.
Végre idehaza, végre hazai
környezetben játszhatták következõ mérkõzésüket kézilabdásaink,
mégpedig
a
Környe ellen. Nagyon jó ellenfél, remek játékosokkal, de
a mieink jól ismerik õket. Ennek ellenére rosszul kezdtek a
lányok, rengeteg hibával, pontatlan lövésekkel, de szerencsére a környeiek játéka sem
hozott olyan eredményt, mely
behozhatatlan lett volna. A
mieink játéka egy kicsit görcsösnek tûnt, mégis sikerült
négy gól elõnyt szerezni, melyet aztán az ellenfél meg tudott fordítani egy gólos elõnyre. A második félidõben szinte
ugyanez történt, hiszen négy
gólos vezetést sikerült két gólos hátrányra változtatni. Bábolna – Környe: 19 : 21.
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,,NYERGES BÉLA TEKE EMLÉKVERSENY’’
Egy éve hunyt el Nyerges Béla, a bábolnai tekesport megalapítója. Az évforduló kapcsán a BSE tekeszakosztálya
emléktornát szervezett, melyre több
mint 130 játékos jelentkezett. Négy napon át reggeltõl estig gurultak a golyók,
dõltek a bábuk több korosztályban, több
kategóriában az értékes kupákért.
Nyerges Béla múlhatatlan érdemeket szerzett a bábolnai tekeszakosztály

megalapításában, mûködtetésében, abban, hogy a csapat éveken keresztül jó
eredményeket produkált, eljutott egészen az NB III-as szintig. Az országos tekeszövetséggel is kitûnõ kapcsolatot
ápolt, nem egy barátságos nemzetközi
tekemérkõzést játszottak Bábolnán.
1990-tõl 2002-ig volt a Bábolnai Sportegyesület Tekeszakosztályának vezetõje.
Szabadidejének nagy részét a csapat
ügyeinek intézése, szervezése tette ki,
hatalmas szívvel és lelkesedéssel tette a
dolgát.
Az emléktorna szervezõi hozzávetõlegesen nyolcvan résztvevõre számítottak, ehhez képest várakozásaikon felüli
érdeklõdés mutatkozott a verseny iránt.
Talán ez jelzi leginkább Bábolna tekesportjának múltbeli és jelenlegi elismertségét. Nyerges Bélára mind a mai
napig jó szívvel emlékeznek azok a tekézõk, akik ismerték õt – és bizony, mint
kiderült, kiterjedt ismeretségi körrel
rendelkezett.
A versenyen igazolt, valamint amatõr
nõi és férfi tekézõk indultak, de senior
és serdülõ kategóriában is részt vettek
tekézõk. Csapatonként négy-négy játékos küzdött egyéni és csapatpontokért.
Senior kategóriában Szõke Géza lett az
elsõ 555 fával, ami új pályacsúcs. Õ

nyerte a férfi egyéni versenyt is, mi
több, a senior csapat a csapatverseny
második helyezettje lett. Szõke Géza
egyébként bábolnai kötõdésû, hiszen
valaha tekecsapatunk edzõje volt néhány éven keresztül, és tanácsaival
idõnként ma is segíti az együttest. Ebben a kategóriában jóval 60 év feletti játékosok is dobtak, többek között a BSE
egykori tekézõje, Mészáros Miklós is,
aki 71 évével joggal pályázott a
torna legidõsebb játékosa címére. Mégsem õ lett a legkorosabb
versenyzõ, mert érkezett egy 73
éves tekés is, aki egész szépen
teljesített.
Az esemény rangját emelte,
hogy a nõi szuperligás székesfehérvári KÖFÉM SC együttes is
indult a versenyen. A legtöbb játékos Pétrõl érkezett, akik szinte minden kategóriában pályára
léptek.
A BSE tekézõi közül mindenki részt vett a megmérettetésen. A szakosztály négy csapatot indított abban reménykedve, hogy valamelyik gárda megszerezheti a vándorkupát. A fiúk szépen teljesítettek - az „A”
csapat a negyedik helyet szerezte meg -, a kupa azonban a
Water csapatáé lett. Külön érdem, hogy a legfiatalabb versenyzõ a bábolnai csapat tagja volt a tíz
éves Jurics Róbert személyében. Õ még
kicsit izgult, hiszen elsõ alkalommal lépett pályára, de amint azt a bábolnai játékosok elmondták, tehetséges tekézõ.
Testvérével, Jurics Gergõvel járnak edzésekre, aki pedig a legjobb serdülõ játékosnak járó kupát vihette haza.
Az igazoltak versenyében Bábolna
„B” csapata a hatodik lett, az amatõr
kategóriában Bábolna „C” a tizedik, Bábolna „D” együttese pedig a tizennyolcadik helyet szerezte meg.
Igazolt egyéni kategória:
7. Szilágyi András 518 fa
9. Körmendi Zoltán 514 fa
11. Skuba Zoltán 507 fa
12. Barányi Ferenc 504 fa
14. Torma József 501 fa
16. Mogyorósi Balázs 499 fa
19. Morvai Gábor 497 fa
20. Körmendi Imre 496 fa
28. Balom Sándor 486 fa
32. Bajcsai Gábor 459 fa
Amatõr egyéni kategória:
37. Sárai Tamás 460 fa
44. Balom Norbert 452 fa
63. Kiss András 412 fa
64. Körmendi Zsolt 409 fa
71. Jurics Gergõ 332 fa
72. Jurics Róbert 259 fa

Jurics Gergõ a legjobb serdülõ játékos

Jurics Róbert a legfiatalabb versenyzõ

Köszönet!
A október 1. és október 4. között megtartott Nyerges Béla
Emlékverseny kapcsán szeretnénk köszönetet mondani Skuba
Istvánnak, a Bábolna SE tekecsapatának, minden szervezõnek, segítõnek, a verseny támogatóinak.
Továbbá nem utolsó sorban a versenyen résztvevõ csapatoknak, játékosoknak, s a rendezvényt jelenlétükkel megtisztelõ
szurkolóknak.
Nyerges család

BÁBOLNAI FÓRUM

24. oldal

Sport

2009. november

www.btv.hu

Sport

Sport

FIÓKMARATON - Banától Bábolnáig bábolnai sikerekkel
Fiókmaraton – Banától
Nagyigmándig, a KomáromEsztergom megyei Atlétikai
Szövetség Bana, Bábolna,
Nagyigmánd és Kocs települé-

Patkó Zsófia 3. helyezett

sek önkormányzatával karöltve
immár tizenhetedik alkalommal
rendezte meg „Fiókmaraton”
elnevezésû futóversenyét, melyet a hagyományokhoz híven
Bana és Nagyigmánd közt bonyolítottak le október 11-én.
Mint minden évben, most is a
Bécs – Pozsony – Budapest
Szupermaraton egyik elõversenyének tekintik a szervezõk a rendezvényt. Szöllõsi
Miklós fõszervezõvel a kezdetekrõl beszélgetve kiderült,
hogy tizenhét évvel ezelõtt a
„Fiókmaraton” szervezõi is három éven keresztül közremûködtek a szupermaraton versenyének megyei lebonyolításában. Negyedik alkalommal már
nem volt rájuk szükség azon a

Szabó Bence, Mednyánszky Richárd, Tóth Csaba, Erdei Attila (7-8.
osztály II. helyezettek), Szíjj Balázs, Sallai András, Tóth Dániel,
Németh Levente (7-8. osztály I. helyezettek)

Kráz Barnabás, Zsédely Gellért, Csillag Máté, Csillag Marcell
(5-6. osztály I. helyezettek)

Jankovics Viola, Németh Noémi, Horváth Eszter, Kovács Bernadett
(7-8. osztály II. helyezettek), Tornyos Fanni, Patkó Noémi, Hédl
Alexandra, Pillér Bíborka (7-8. osztály I. helyezettek)

Suhayda Viola, Patkó Eszter, Kocsis Vivien, Nyitrai Bernadett
(5-6 osztály I. helyezettek)

versenyen, ezért úgy döntöttek
a szupermaraton fõszervezõivel
egyeztetve, hogy saját maguk
létrehoznak egy megyei megmérettetést.
A résztvevõk tömegét ezúttal
is a négy település általános iskolás tanulói alkották, akik váltófutásban teljesítették a távot,
de nõi és férfi egyéni résztvevõk
is lefutották a 13 kilométert. A
legifjabbak – alsó tagozatos korúak - számára is lehetõség nyílt
a komolyabb testmozgásra, nekik Nagyigmándon rendeztek
200, 400, illetve 1000 méteres
versenyt.
A bábolnai diákok ezúttal kitettek magukért. Minden korosztályban ott állhattak a képzeletbeli dobogó valamelyik fokán, magukénak tudva a legszebben csillogó érmeket.
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